
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ……………………………………………. 
  ผูเ้รียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร มีความกา้วหนา้ทางการ
เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือทางาน พร้อม
ทั้งส่งเสริมให ้ผูเ้รียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในระดบั………………. 

 ๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา มีกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิ ทางวชิาการของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  แสดงดงัแผนภาพ 



              
 
 



 

นอกจากทางดา้นวชิาการแลว้โรงเรียนยงัมีกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย ตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร พร้อมทั้ง
ส่งเสริมพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักในการดูแลตนเอง 
มีความเช่ือมัน่และแกปั้ญหาโดยการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เนน้การ
พฒันาดา้นสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจใหแ้ขง็แรง และพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 
ประการ ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ยอมรับการอยูร่่วมกนับนความต่างและ
หลากหลาย มีจิตสังคม โดยโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
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          โดยน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการก าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองในปี
การศึกษาต่อไป ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนแสดงดงัตาราง 

ตาราง ผลการประเมนิด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

  1.ความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น   

 2.ความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเหมาะสมตามระดบัชั้น   

 3.ความสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชั้น   

4.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกปั้ญหาและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

  

5.ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
 มีประสิทธิภาพ  

  

6.ความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะต่างๆ ตามหลกัสูตร
อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  

   

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย     

8.ความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้น ท่ีสูงข้ึนหรือมีวฒิุภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกบัช่วงวยั  

  

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
1.ความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและ
วฒันธรรมอนัดีของสังคม 

  

2.มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม   

3.ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั 

  

4.การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี   

5.การรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ขง็แรง   

6.การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ   

7.การป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   

8.การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม   

คุณภาพของผู้เรียน  

 
 



จากตาราง พบว่า นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ…………….. ทั้ งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และด้านคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยนักเรียนมี
ความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน มีวฒิุภาวะทางอาชีพเหมาะสมตาม
ช่วงวยั มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ สามารถอ่าน เขียนและส่ือสารไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และจิตสานึกตามวฒันธรรมอนัดีของสังคม ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางใจ สามารถ
ป้องกนัและหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ความรุนแรงและอบายมุข ตลอดจนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าส่ิงไม่ถูกตอ้ง และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลประเมนิมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 

 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

1.ความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดบัชั้น 

(ร้อยละ………….ระดบัคุณภาพ …………..) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่านระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

แผนภูมิ 

 
                                

2. ความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเหมาะสมตาม
ระดบัชั้น 

(ร้อยละ ……….…ระดบัคุณภาพ…………..) 

ร้อยละของจานวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
ดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

แผนภูมิ 
 
 
 

 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

3.ความสามารถในดา้นการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดบัชั้น  
(ร้อยละ …………. ระดบัคุณภาพ…………) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
การคิดค านวณเหมาะสม 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

แผนภูมิ 

 
                                

4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิด
วจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น แกปั้ญหาและน าไปประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

(ร้อยละ ………ระดบัคุณภาพ ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์   คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น แกปั้ญหาและน าไปประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่างๆอยา่ง
เหมาะสมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

      แผนภูมิ 
 
 
 

 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ ……….ระดบัคุณภาพ ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ปลอดภยั มีประสิทธิภาพระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนก
ตามระดบัคุณภาพ 

      แผนภูมิ 

 
                                

6.ความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละ
ปีในดา้นความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ
ต่างๆ ตามหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง 

 (ร้อยละ…….ระดบัคุณภาพ ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมใน
แต่ละปีในดา้นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะต่างๆตามหลกัสูตร 
อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 

จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

      แผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของ
ผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย  
(นกัเรียนร้อยละ ………มีผลการทดสอบ
ทางวชิาการระดบัชาติ………….คะแนน
เฉล่ียระดบัประเทศ ระดบัคุณภาพ ………) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

     แผนภูมิ 

 
                                  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560    

 
 

       แผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของ
ผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย (นกัเรียนร้อยละ 
……………มีผลการทดสอบทางวชิาการ
ระดบัชาติ………………กวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ระดบัคุณภาพ ……………) 
 
 

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 

        แผนภูมิ 

 
                                          
 

          กราฟ 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของ
ผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย (นกัเรียนร้อยละ 
……………มีผลการทดสอบทางวชิาการ
ระดบัชาติ………………กวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ระดบัคุณภาพ ……………) 
 
 

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 

        แผนภูมิ 

 
                                          
 

          กราฟ 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของ
ผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย (นกัเรียนร้อยละ 
……………มีผลการทดสอบทางวชิาการ
ระดบัชาติ………………กวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ระดบัคุณภาพ ……………) 
 
 

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ  6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 

        แผนภูมิ 

 
                                

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ตามรายวชิา ปีการศึกษา 2559 – 2560        

 

       แผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 
 



 

ผลการประเมิน 

7.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึนหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

         คะแนนการพฒันาการทดสอบ O-NET มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559-2560 

สาระการ 

เรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย สพม.2 ประเทศ 

2559 2560 พฒันา 2559 2560 พฒันา 2559 2560 พฒันา 
ภาษาไทย          

คณิตศาสตร์          

วทิยาศาสตร์          

สังคมศึกษา          

ภาษาองักฤษ          

เฉล่ีย          

 
 

         คะแนนการพฒันาการทดสอบ O-NET มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559-2560 

สาระการ 

เรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย สพม.2 ประเทศ 

2559 2560 พฒันา 2559 2560 พฒันา 2559 2560 พฒันา 
ภาษาไทย          

คณิตศาสตร์          

วทิยาศาสตร์          

สังคมศึกษา          

ภาษาองักฤษ          

เฉล่ีย          

 
 
 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

8.ความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดบัชั้น ท่ีสูงข้ึนหรือมีวฒิุ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั 

ร้อยละ ……………. (ระดบัคุณภาพ……….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิด
วเิคราะห์    คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกปั้ญหา
และน าไปประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่างๆอยา่งเหมาะสมระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

แผนภูมิ 
                                

 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

1.ความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดและวฒันธรรมอนัดี
ของสังคม 

 ร้อยละ ……… (ระดบัคุณภาพ ....…………) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความประพฤติดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดและวฒันธรรมอนัดีของสังคมระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

แผนภูมิ 
                                

 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

2.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

(ร้อยละ ……….ระดบัคุณภาพ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

แผนภูมิ 

 
                                

 3.ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกบัภูมิ
ปัญญาไทย และแสดงออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในชีวติประจ าวนั 

(ร้อยละ ………ระดบัคุณภาพ ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 
จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

      แผนภูมิ 
 
 
 

 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

 4.การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธดี์ 

(ร้อยละ ……….ระดบัคุณภาพ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลประเมินการยอมรับเหตุผล 
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

แผนภูมิ 

 
                                

 5.การรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ขง็แรง 

(ร้อยละ ………ระดบัคุณภาพ ………….) 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลประเมินการรักษาสุขภาพของ
ตนเองใหแ้ขง็แรงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6  
จ าแนกตามระดบัคุณภาพ       
       แผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

 6.การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยู่
เสมอ 

(ร้อยละ ……….ระดบัคุณภาพ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลประเมินการรักษาอารมณ์ และ
สุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 
 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

แผนภูมิ 

 
                                

 7. การป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก 

(ร้อยละ ………ระดบัคุณภาพ ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลประเมินการป้องกนัตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแกระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6  
จ าแนกตามระดบัคุณภาพ            
       แผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 



 

ประเด็นการประเมนิ ผลการประเมนิ 

8.การไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

 (ร้อยละ ……….ระดบัคุณภาพ………….) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลประเมินการไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีในครอบครัวชุมชน
และสังคมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

แผนภูมิ 

 
                                

 

3. จุดเด่น 

 1………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

4. จุดควรพฒันา 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ……………………….. 
 
๑. กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด

การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจดัการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจดัประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนร่วมกนัทบทวนก าหนดเป้าประสงค ์ปรับวิสัยทศัน ์
ก าหนดพนัธกิจ วางกรอบกลยทุธ์ในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมัน่ปรัชญาของ
โรงเรียนท่ีวา่ ……………………………………………………….เป็นแนวทางในการพฒันาทุกๆ ๒ ปี 
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพจดัการศึกษา มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
แผนปฏิบติังานประจ าปี ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา จดัโครงสร้างการบริหารงานภายในอยา่งมีระบบ มีการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบตามสายงาน
ทุกระบบงานดว้ยวงจรคุณภาพ PDCA เนน้พฒันาวิชาการท่ีเนน้ผูเ้รียนโดยพิจารณาความสนใจและ
ศกัยภาพของนกัเรียน ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีการพฒันาตนเองทั้งทางดา้นความรู้ความสามารถให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จดัสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมให้เหมาะกบัการเรียนรู้ 
พฒันาและปลูกฝังค่านิยม ถ่ายทอดวฒันธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่นใหม่ของโรงเรียน  เพื่อสืบสาน
ค่านิยมอย่างย ัง่ยืนและทบทวนวฒันธรรมองค์กรอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
ประมาณ มอบหมายงานใหผู้รั้บผิดชอบดาเนินการพฒันาตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินคุณภาพภายใน และจดัท า
รายงานผลการจดัการศึกษา แสดงกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 



 
ตวัอยา่ง 

กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการด าเนินงาน/ผลการพฒันา (ตัวอย่าง) 

 2.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  รัชดา มีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการปฏิบติังานประจ าปี ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 2.3 การวางแผนกลยทุธ์……………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.4 กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (แผนงาน) ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.5 กลยทุธ์ระดบัแผนงาน (โครงการ) ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.6 การพฒันาครูและบุคลากร…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.7 กระบวนการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.8  กระบวนการจดัการความรู้ (KM)………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.9 มีการจดัทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศส่ือเทคโนโลยี…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.10 มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสังคม……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  

  

 

 



 

 จุดเด่น           
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดควรพฒันา 

    1………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดบัคุณภาพ ……………………. 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ของนกัเรียน เนน้การเรียนรู้รอบดา้น โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีการวดัและประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการน า
กระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

1. กระบวนการพฒันา ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......................... 



 
                                                                   ตวัอยา่ง 
 

 
 



 
2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบั…………….. ดงัตารางแสดงภาพ 
 

ประเดน็พิจารณา ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 
1.ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

  

2.เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยการคิดไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย สรุปองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

  

3.จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

  

4.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่างๆ   
5.ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  

6.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง   
7.จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดัการเรียนการสอน 

  

8.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

  

9.ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง   
10.มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ   
11.ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย และการ
จดัการเรียน การสอน 

  

12.นกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล   
13.ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง   

ภาพรวม  



 

3. จุดเด่น 
1…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

  4.จุดควรพฒันา 
1…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล  
ระดบัคุณภาพ ………………………………. 
 

โรงเรียนไดด้ าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดข้ึน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

1. กระบวนการพฒันา  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา ไดด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ

ก าหนดบทบาทและภาระงานตามกฎกระทรวงท่ีวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2 ) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย

และบริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพฒันา และแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้โดยน า
ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพฒันางานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผา่น
กระบวนการวเิคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา เพื่อจดัทาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา นาไปสู่แผนปฏิบติัการประจ าปี
ท่ีสะทอ้นความจ าเป็นและความตอ้งการของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรมคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาตามรูปแบบการดาเนินงานบริหารและการจดัการตามระบบคุณภาพ PDCA มีการวางแผนจดัทาโครงการ 
(P) โดยก าหนดขั้นตอนการวางแผนจดัท าโครงการ การลงมือปฏิบติังาน (D) โดยมีค าสั่งมอบหมายงานแก่ผูมี้หนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งแจง้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานและก าหนดวนัส้ินสุดโครงการ มีการติดตามและประเมินผล (C) โดย
ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ ประเมินผลด าเนินงาน ประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยน าขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาพฒันาให้ดีข้ึนโดยการประชุม 
ปรึกษาหารือร่วมกนั บูรณาการการประเมินกระบวนการดเนินงานตามวงจร ADLI โดยเนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนเป็นส าคญั  



งานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา จดักิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในใหบุ้คลากรในโรงเรียน เพื่อใหมี้ความเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนผลการปฏิบติังานและสะทอ้นเป้าหมาย
ความส าเร็จในการพฒันาการจดัการศึกษา นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ตนเอง ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) ท่ีวางไวต้ามมาตรฐาน ส ารวจความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนโดยยึดหลกัการทางานอยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิครู นกัเรียน ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน จดัท ารายงานประจาปีเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจดว้ยช่องทางท่ี
หลากหลาย เช่น เอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาปี (SAR) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และอินเทอร์เน็ต
เวบ็ไซตข์องโรงเรียน (http://www.tupr .ac.th) เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และรองรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโอกาสต่อไป แสดงขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผนภาพ
ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tupr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพ…………………. และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนมีความมั่นใจต่อระบบและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน แสดงผลการดาเนินงานตามระบบประกนั ดงัตาราง 
                               ตาราง ผลการด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายใน 8 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ ผลการด าเนินการ หลกัฐาน/ร่องรอย 
1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2.การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  

3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ   
4.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการของ
สถานศึกษา 

  

5.การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

  

6.การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

7.การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

  

8.การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง 
ต่อเน่ือง 

  

 
 
 
 
 



 
3. จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  4.จุดควรพฒันา 
1…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั …………………….. 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันา 
รัชดา การศึกษาน าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มาเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสามารถขบัเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจ การเปิด
โอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้ งเป้าหมายไวใ้นแต่ละ
มาตรฐาน ประเมินสรุปว่าไดร้ะดบั……………. ทั้งน้ี เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน อยู่ใน
ระดบั……………… มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบั………………… มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูใ่น
ระดับ…………………. มาตรฐานท่ี ๔ ระบบ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับ………………… ซ่ึงสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ รัชดา   ดงัน้ี 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ คุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จดัการผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิผล 

  

 


