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เพ่ือรายงานและสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การควบคุม ตรวจสอบ 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
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ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประกันคุณภาพภายใน ที่ได้เก็บรวบรวมและจัดท ารายงานจนส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ทีต้ั่ง เลขที่ 4  ถนนหลวงพรต  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10520  สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โทร  02 – 326 – 4050 , 02 – 326 – 9997      โทรสาร 02 – 326 – 4048  
E-mail:  prot@prot.ac.th     website :  http://www.prot.ac.th  
เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่  6 
เน้ือที่   137  ไร่   9  ตารางวา  
เขตพืน้ที่บริการ  เขตลาดกระบัง  : แขวงลาดกระบัง   แขวงขุมทอง   แขวงทับยาว   แขวงลําปลาทิว   
                                           แขวงคลองสองต้นนุ่น   แขวงคลองสามวา 
ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 ที่ดินจํานวน 1,041 ไร่ ซึ่งเป็นที่ต้ังของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
วิทยาลัยช่างศิลป์ และโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปัจจบัุนน้ี   เดิมเป็นกรรมสิทธ์ิของคุณหญิงเลี่ยม  บุนนาค ได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ ใหส้ร้างสถาบันทางการศึกษาขึ้นในท้องถิ่นน้ี 
 เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร  บุนนาค) ดํารงตําแหน่งเป็นสมุหกลาโหมในสมัยต้นรัชกาลที่ 5  คนทั่วไป 
จึงเรียกว่า ท่านเจ้าคุณทหารหรือเจ้าคุณกลาโหม เจ้าคุณทหารเป็นบุตรคนโต ของสมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง  บุนนาค)  ท่านเจ้าคุณทหารได้เป็นผู้อํานวยการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ เช่ือมระหว่างพระโขนงกับฉะเชิงเทรา  
ได้จับจองที่ดินในเขตลาดกระบังไว้ โดยมีเจตจํานงที่จะสร้างโรงเรียนให้ประชาชนในแถบนี้ได้ศึกษาเล่าเรียน แต่ท่าน 
ถึงแก่อสัญกรรมก่อน ท่านเลีย่มจึงได้รับกรรมสิทธ์ิที่ดินน้ีทั้งหมด 
 ท่านเลี่ยมได้สมรสกับจอมพลเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี ไมม่ีบุตร ธิดาด้วยกัน ต่อมาได้สมรสกับ 
หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา) ไม่มีบุตร ธิดาเช่นเดียวกัน  ท่านเลี่ยม ได้เจริญรอยตามเจตนารมณ์เดิมของ 
ท่านเจ้าคุณทหาร คือ ต้องการให้สร้างโรงเรียนขึ้นในท้องถิ่นน้ี  ท่านได้สร้างบ้านพักไว้ 1 หลัง (บ้านพักครูริมคลอง
ประเวศ ฯ ) ในปี พ.ศ.2492 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังโรงเรียนมัธยมข้ึนในท้องที่ลาดกระบัง ได้ใช้บ้านพัก 
ของท่านเลี่ยมเป็นโรงเรียนช่ัวคราวและต้ังช่ือว่า “โรงเรียนพรตพิทยพยัต” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่สามีทา่น ได้เปิดสอน 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2492 
 ปี พ.ศ.2500 ท่านเลี่ยมได้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งใหโ้รงเรียนพรตพิทยพยัต   
จํานวน  200  ไร่ นอกน้ันให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการศึกษาช้ันสูง ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังปรากฏอยู่ทุกวันน้ี ต่อมาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้แบ่งที่ดินจํานวน 63 ไร ่
ให้แก่วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร  ปัจจบัุนน้ีได้ก่อสร้างเสร็จและย้ายนักศึกษามาเรียนแล้ว โรงเรยีนพรตพิทยพยัต 
จึงเหลือที่ดิน 137  ไร ่
 มีผู้บริหารมาแล้วจํานวน 17  ท่าน และปัจจุบัน มี นายธรรมรงค์   เสนจนัทร์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน เป็นลําดับที่  18 
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ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียนพรตพทิยพยัต 
 

 
ลําดับที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตําแหน่ง 

 
ปี พ.ศ. 

1 นายเขียน ขําปัญญา ครูใหญ ่ พ.ศ.2492 - 2499 
2 นายเสียง ผดุงชีวิต ครูใหญ ่ พ.ศ.2499 - 2505 
3 นายพยม ชุณหเสวี ครูใหญ ่ พ.ศ.2505 - 2507 
4 นายสมบูรณ ์ ศิวารัตน์ ครูใหญ ่ พ.ศ.2507 - 2509 
5 นายฉลวย กรุณามิตร รักษาการครูใหญ ่ พ.ศ.2509 - 2510 
6 นายบัญชา ต้ังใจ ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่, ผู้อํานวยการ พ.ศ.2510 - 2523 
7 นายอดิเรก รัตนธันญา ผู้อํานวยการ พ.ศ.2523 - 2525 
8 นายปรีชา สนแจ้ง ผู้อํานวยการ พ.ศ.2525 - 2531 
9 นายถนอม พิมพะนิตย์ ผู้อํานวยการ พ.ศ.2531 - 2534 
10 นายวิรัตน์ รักมาก ผู้อํานวยการ พ.ศ.2534 - 2537 
11 นายแคล้ว ทัศน์พงษ ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ.2537 - 2539 
12 นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อํานวยการ พ.ศ.2539 - 2540 
13 นางสังข์ อัตตัญญู ผู้อํานวยการ พ.ศ.2540 - 2543 
14 นายเฉลียว พงศาปาน ผู้อํานวยการ พ.ศ.2543 - 2549 
15 นายจีระศักด์ิ จันทุดม ผู้อํานวยการ พ.ศ.2549 - 2550 
16 นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง ผู้อํานวยการ พ.ศ.2550 - 2556 
17 นายสุรพล พาลี ผู้อํานวยการ พ.ศ.2556 - 2558 
18 นายธรรมรงค์ เสนจันทร ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน 

 
 
 
พรตพิทยพยัต  เป็นนามพระราชทานซ่ึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้ ศ.ดร.พรตเดชา 
 “พรต” หมายถึง กิจวัตร  การปฏิบัติ 
 “พิทย” หมายถึง  ความรู ้
 “พยัต” หมายถึง  ผู้เรียน ผูรู้้ เฉียบแหลม 
รวมความหมายว่า  “ผู้ใฝห่าวิชา  ความรู้อยู่เป็นนิจ” 
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แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นท่ีรอบ ๆ โรงเรียน 
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ข้อมูลผูบ้ริหาร 
1)  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ช่ือ-สกุล นายธรรมรงค ์ เสนจันทร ์
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตร ี  ค.บ. ศิลปศึกษา 
   ศศ.บ. บริหารการศึกษา 
   ศศ.บ. การวัดและประเมินผลการศกึษา 
ปริญญาโท  กศม. การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่  15  ธันวาคม  2558  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา    1   ปี    2   เดือน 
โทรศัพท์  081 – 974 - 8980 
 
2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน    มจีํานวน    1    คน  ประกอบด้วย 
2.1  ช่ือ-สกุล  ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์ 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตร ี  ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอับดับ 2 
   น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต 
ปริญญาโท  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทรศัพท์ 086 – 876 - 6040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  5 
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1)  ข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน 
  1.1)  ครูประจําการ     

 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 ดร.นันทพร            แสงอุไร 59 ป ี 37 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
ศศ.ม. 
ปร.ด. 

ภาษาไทย 
จารกึภาษาตะวันออก 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย ม.5 

2 นายวสันต ์             พัฒทว ี 57 ป ี 30 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

3 นางอรณุี               เลิศวิไลกุลนที 55 ป ี 34 ป ี ชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 

4 นางปนัดดา            หวังพิทักษ์ 47 ป ี 25 ป ี ชํานาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ม.3 

5 นางสาวสายฝน        วันทา 38 ป ี 6 ป ี คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 

6 นายธนวิทย์             กวินธนเจริญ 28 ป ี 3 ป ี คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 
ภาษาไทย ม.6 

7 นางสาวพรหมมาศ    แสงพลอย 31 ป ี 5 ป ี คศ.1 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.6 
เพิ่มเติม ม.6 

8 นางสาวจุไรรตัน์       นาคเทวัญ 30 ป ี 4 ป ี คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.5 
เพิ่มเติม ม.6 

9 นางสุทธิวรรณ         จิ๋วสุข 30 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 

10 นายวัลภัทร            ศรีคําชน 23 ป ี 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.1 
เพิ่มเติม ม.6 

11 นายอดิศร              สขุบรรเทิง 25 ป ี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 

12 นางสาวสุภาพร        พลอาจ 25 ป ี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 
เพิ่มเติม ม.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

13 นางสาววารณุี          คันธจันทร ์ 36 ป ี 12 ป ี ชํานาญการ 
ค.บ. 
ค.อ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.5 
คณิตศาสตร์ ม.6 

14 นางสาวสมถวิล        สิทธิมนต์ชัย 52 ป ี 29 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 

15 นายเรขา                ปานทอง 58 ป ี 33 ป ี ชํานาญการ 
ปกศ.สูง 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 

16 นางณัฎฐาภรณ์        มหาพรม 41 ป ี 3 ป ี คศ.1 
ค.บ. 
ค.อ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์ ม.3 

17 นายทรงกรฎ           ดีท่ีสุด 36 ป ี 10 ป ี ชํานาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

18 นายศรัณย์             จันทร์ศร ี 40 ป ี 3 ปี คศ.1 
กศ.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร ์
สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร์ ม.5 
คณิตศาสตร์ ม.6 

19 นายเอกรินทร์          นิรันดร ์ 28 ป ี 3 ป ี คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.4 

20 นางสาวศิรณิา          จ่าทอง 28 ป ี 3 ป ี คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.4 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

21 นางสาวมลฤด ี         สงิห์นุกูล 35 ป ี 7 ปี ชํานาญการ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.5 

22 นางสาวสุภาวรรณ     พงษ์สุวรรณ 26 ป ี 2 ป ี คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.5 

23 นางสาวภิรมย์ขวญั     ศิริสวุรรณ 26 ป ี 2 ป ี คศ.1 วท.บ. (ศษ.) คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.5 
คณิตศาสตร์ ม.6 

24 นางสาวเบญจมาศ      หลกับุญ 28 ป ี 2 ป ี คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

25 นายสุดสาคร            เหิรเมฆ 32 ป ี  1ป ี ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2 

26 นางสาวจินตนา         กุจพันธ ์ 25 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

27 นางสาวมุกดาวรรณ    คงฤทธิ ์ 28 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.5 

28 นางสาวประภัสสร      แสนศิร ิ 28 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์ ม.3 

29 นางวนิดา                สุริยันยงค์ 29 ป ี 3 ป ี คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1 

30 นางศจินันท์             ตาตะนันทน์ 40 ป ี 16 ป ี ชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

31 นางสดุา                 พฤทธ์พาณิชย์ 54 ป ี 24 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
ค.บ. 
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
โลกและอวกาศ ม.4 

32 นางสาวอภิชา          แก้วจินดา 57 ป ี 33 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
นศ.บ. 

ชีววิทยา 
หนังสือพิมพ์ 

วิทยาศาสตร์ ม.2 

33 นายวิพนธ ์             พวงสง่า 58 ป ี 36 ป ี ชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ ม.3 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.5

34 นายเรวัตร              อุทัยธรรมรัตน์ 60 ป ี 40 ปี  ชํานาญการ กศ.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ม.4,5,6 

35 นายวันชัย              มาชูตระกลู 57 ปี  36 ป ี ชํานาญการ วท.ม. เคมี 
วิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.3 

36 นายสุทน               ดอนไพร 53 ป ี 29 ป ี ชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 

37 นายสวา่ง               พฤทธ์พาณิชย์ 55 ป ี 27 ป ี ชํานาญการ 
วท.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
ชีววิทยา ม.4 

38 นายประเสริฐ           มั่นจิต 38 ป ี 8 ปี คศ.1 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.3 

39 นายไพรัช               แรงจบ 30 ป ี 5 ป ี คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ ม.2
ชีววิทยา ม.5 

40 นางสาวณัฐรินทร์      กวางอิน 30 ป ี 7 ป ี ชํานาญการ 
วท.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ชีววิทยา ม.4
ชีววิทยา ม.5 

41 นางสาวนิศารัตน์      กระเวณกจิ 30 ป ี 5 ป ี คศ.1 ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ เคมี ม.6 

42 นายภัทรธร            นาคะโยคี 27 ป ี 2 ป ี คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์ ม.3 
ฟิสิกส์ ม.5 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตาํแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

43 นายสุดสาคร          หมายชม 25 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ. เคมี เคมี ม.6 

44 นางสาวพิชญานิน     วาสะศิร ิ 24 ป ี  1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี เคมี ม.4 
วิทยาศาสตร์ ม.1 

45 นางสาวกุลชญา        พิบลูย์ 24 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.2
ชีววิทยาพื้นฐาน ม.4

46 นางชฎาพร             ธานีรตัน์ 44 ป ี 21 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
ศม. 

ชีววิทยา 
เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
ชีววิทยา ม.6 

47 นายอนุสรณ์            อรณุสวัสดิ ์ 33 ปี  7 ปี ชํานาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
การบริหารการศึกษา 

IS. ม.5 
โลกและดวงดาว ม.4 

48 นายอนุชา               เผ่าพหล 38 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย 
กศ.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส ์
สถิติประยุกต ์

ฟิสิกส ์ม.4 

49 นางสาวมลฤด ี         มณฑล 35 ปี  1 ป ี ครูผู้ช่วย 
วท.บ. 
คอ.ม. 

ฟิสิกสอ์ุตสาหกรรม 
ไฟฟ้า 

ฟิสิกส ์ม.4 
ฟิสิกส ์ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

50 นางมาลินี              แสงสุข 53 ป ี 22 ป ี ชํานาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 
สังคมศึกษา ม.2 

51 นางสาวกมลวรรณ    จิตตป์ราณีชัย 60 ป ี 36 ป ี ชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 
สังคมศึกษา ม.3 

52 นางกรรณิการ์          มานะสุบิน 56 ป ี 23 ป ี ชํานาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ ประวัติศาสตร์ ม.1 
สังคมศึกษา ม.1 

53 นางสมพักตร์           ทองพันช่ัง 60 ป ี 36 ปี  ชํานาญการ ค.บ. โสตทัศนศึกษา พระพุทธศาสนา ม.1 
ประวัติศาสตร์ ม.1 

54 นางสาวณัฐณพิน      พรมศักดิ ์ 38 ป ี 8 ป ี คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ม.1 
พระพุทธศาสนา ม.3 

55 นายสุรัตน์               มานะสุบิน 60 ป ี 27 ป ี ชํานาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ม.6 

56 นางเสาวลักษณ์         คงอยู่ 53 ป ี 30 ป ี ชํานาญการพิเศษ บธ.บ. การเงิน – บญัชี สังคมศึกษา ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.1 

57 นายเคน                 จันทร์วงษ์ 52 ป ี 26 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอนสงัคม 

สังคมศึกษา ม.5 
สังคมเพ่ิมเติม ม.5 

58 นายประสันตา          โสมอินทร ์ 41 ป ี 7 ปี  ชํานาญการ 
ค.บ. 
ค.อ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.4 
สังคมเพ่ิมเติม ม.4 

59 นายวิวรรธน์            อึ้งพิมชยกุล 38 ป ี 7 ป ี คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.4 

60 นางวิชุดา               สขุสมรส 35 ป ี 4 ป ี คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 
พระพุทธศาสนา ม.2 

61 นางสาวหวานใจ       ประโยธิน 32 ป ี 4 ป ี คศ.1 ศษ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.2 
สังคมศึกษา ม.6 

62 นายธนพจน์            ธงศิลา 28 ป ี 2 ปี คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6
ประวัติศาสตร์สากล ม.6

63 นางสาวนริสตา         โถชัยคํา 31 ป ี 4 ปี ครูผู้ช่วย นบ. นิติศาสตร ์ หน้าที่พลเมือง ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.5 

64 นางสาวดุจเดอืน       ศักดิ์วงศ์ 25 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตาํแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

65 นางสาววิชิตพรณ ์     พัฒนีชัยณ ์ 31 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ หน้าที่พลเมือง ม.5
อาเซ่ียน ม.4 

66 นายพิพัฒน์              ภู่ถาวร 28 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ ม.3 
หน้าที่พลเมือง ม.3 

67 นางฐิติชญา              สุขสมพงษ์ 45 ป ี 2 เดือน ครูผู้ช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
ประชากร ม.5 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 

68 นางพวงเพชร           บาํรงุพงษ์ 54 ปี  29 ป ี ชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. นาฎศิลป ์ ศิลปศึกษา ม.6 

69 นางสาวเภาพิไล         ปัณฑรสูตร 54 ป ี 29 ป ี ชํานาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา ม.2 

70 นายอรรถพงษ์           ชมพักตร ์ 37 ป ี 8 ป ี คศ.1 
ศศ.บ. 
คม. 

ดนตรีไทย 
หลักสูตรและการสอน 

ศิลปศึกษา ม.3 

71 จ.ส.ต.มหิธร              ธิติปวัฒน์ 30 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ดศ.บ. ดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปศึกษา ม.4,5 

72 นายณรงค์วิทย์          พฤกษาศิลป ์ 31 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ดนตรีสากล ศิลปศึกษา ม.3 

73 นายอนุพันธุ์              ปานนิม่ 39 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศ.บ. จิตรกรรม ศิลปศึกษา ม.1 

74 นางสาววราทิพย์         ศรีอ่ําอว่ม 25 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ ม.1 

75 นางสาวชญาภา          รัตนะเควิล 27 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย คอบ. การออกแบบ ทัศนศิลป์ ม.4-5 

76 นางสาวจันทรรัตน์       เตชะรุ่งโรจน์ 25 ป ี 7 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร ์ ศิลปศึกษา ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

77 นางปิยะพร          วณิชเจนประเสริฐ 46 ป ี 23 ป ี ชํานาญการ กศ.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.6 

78 นางวรรณา          พวงสงา่ 56 ป ี 31 ป ี ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 

79 นายณัฐพล           ชนินพร 41 ป ี 20 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาฝร่ังเศส 
หลักสูตรและการสอน 

ฝรั่งเศส ม.4,5,6 

80 นางมาลินี             มีพะเนาว ์ 58 ป ี 33 ป ี ชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.6 
อังกฤษอ่าน-เขียน  ม.6 

81 นางสาวกนกรัตน์    พงษ์สมุทร 54 ป ี 29 ป ี ชํานาญการ กศ.ม. การแนะแนว อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 

82 นางอรไพลิน         บางพระ 58 ป ี 32 ป ี ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 

83 นางสาวณัฐกาญจน์  ศุภกรศักดา 39 ป ี 8 ป ี คศ.1 ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 

84 นางสาวจุฑาภรณ์     มกุดาหาร 30 ป ี 6 ป ี คศ.1 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1, 4 - 6 

85 นางสาวประภาภรณ์  พรมศร ี 37 ป ี 6 ป ี คศ.1 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1, 4 - 6 

86 นางสาวกนกวรรณ    คําจันทร ์ 29 ป ี 5 ป ี คศ.1 ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 

87 นางสาวยูเนียร        แสนวงษา 37 ป ี 4 ป ี คศ.1 ศษ.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษอ่าน-เขียน  
ม.5,6 

88 นางสาวมาริษา        ปรัชชัยกูล 38 ป ี 4 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตาํแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

89 นางอนินทิกา          คลา้ยมงคล 39 ป ี 12 ป ี ชํานาญการ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
ภาษาศาสตร์การศึกษา 

อังกฤษพ้ืนฐาน ม.5 

90 นางสาวกฤษณา       จันทรทรัพย์ 28 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาฝร่ังเศส ภาษาฝร่ังเศส 

91 นางเพญ็ศรี            เสนจันทร ์ 55 ป ี 12 ป ี ชํานาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 

92 นางสาวสุกาญดา      เพียกุนา 33 ป ี 1ป ี ครูผู้ช่วย 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 
อังกฤษอ่าน-เขียน ม.4 

93 นางสาวธนิดา          โยลัย 34 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 

94 นางสาวสุพัตรา        ศิริพัฒน์ 30 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษอ่าน-เขียน ม.5 

95 นางสาวพัชรินทร ์      เพ็ชรทอง 26 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.3 

96 นางสาวกชพรรณ      พันพอน 25 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1-6 

97 นายศักดิ์ชัย            โชคบัณฑิต 34 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5 

98 นางสาวมัสยา          โทกุล 24 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.2 
อังกฤษเพิ่มเติม ม.4 

99 นางสาวอนุธิดา        นุ่นสะพาน 26 ป ี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาองักฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.6 
อังกฤษเพิ่มเติม ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

100 นางสาวรตันวรรณ   ชุ่มชิต 57 ป ี 35 ป ี ชํานาญการ กศ.บ. คหกรรม 
แนะแนว ม.2 

การงานอาชีพ ม.4 
เลือกเสรี ม.4,5 

101 นายนิวัตร            ชูโชติ 53 ป ี 31 ป ี ชํานาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพ ม.1 
เทคโนโลยี ม.1 
คอมพิวเตอร์ ม.4 
อี - คอมเมิส ม.5 

102 นางทัศนีย์            นาครกัษ์ 59 ป ี 38 ป ี ชํานาญการพิเศษ ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ ม.6 

103 นายนริศ              กีรติจินดา 59 ป ี 34 ป ี ชํานาญการ วท.ม. การสอนวิชาเกษตรกรรม เกษตรกรรม ม.2 

104 นางมารศรี            สงเคราะห ์ 56 ป ี 33 ป ี ชํานาญการ ค.บ. เกษตรกรรม การงานอาชีพ ม.3 

105 นายสรวีย์             ธญัจิราธนานันต์ 44 ป ี 20 ป ี ชํานาญการ ค.บ. ธุรกจิศึกษา วิชาเลือกเสรี ม.4,5,6 

106 นางสาววาทินี         ชูศิลป ์ 51 ป ี 26 ป ี ชํานาญการ บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
การงานอาชีพ ม.5 
ธุรกิจ ม.3,5,6 

107 นางสาวสุรารักษ์      มานะประสพสุข 40 ป ี 8 ปี ชํานาญการ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารการศึกษา 

สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า ม.6 

การงานอาชีพ ม.4 
วิชาเลือกเสรี ม.3

108 นางสาวบังอร          ชํานาญเวช 32 ป ี 6 ป ี ชํานาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การบริหารการศึกษา 

มัลติมีเดีย ม.5 
การงานอาชีพ ม.6 

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ม.5 

109 นายรัชวุฒิ              ทองเลิศ 34 ป ี 4 ป ี คศ.1 ศศ.บ. 
บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์

งานห้องสมุด ม.1 
สารสนเทศ ม.2,3 

110 นายอารักษ์             ทันใจชน 35 ป ี 2 ป ี คศ.1 คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม การงานอาชีพ ม.2 

111 นายพันทูร               บญุยัง 55 ป ี 33 ป ี ชํานาญการ 
ค.บ. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เกษตรกรรม 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.2 

โครงการงานคอม ฯ ม.6 
เลือกเสรี ม.2,3 
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รวมจํานวนครูประจําการท้ังโรงเรียน   133   คน   
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตาํแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

112 นางสาวซารินา          ขํามิน 25 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพ ม.1 

113 นางสาวสุดาพร         จําปาทอง 29 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย บช.บ. บัญชี แนะแนว ม.1 
วิชาเลือก ม.3 

114 นายประยุทธ            ชลหิรญั 29 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2 

115 นางสริิกานต์             มาย้ิม 39 ป ี 7 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตร เกษตร 

116 นายศรันดร์              คําเรืองฤทธิ ์ 25 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. อุตสาหกรรม เขียนแบบ ม.3,4,5 

117 นายเฉลิมพล             ปลั่งดี      36 ป ี 2 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. สัตวศาสตร ์ เกษตร 

118 นางสาวปาณญดา       โมราวรรณ ์ 41 ป ี 1 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

119 นายปฐมพงษ์            ประยูรยวง 59 ป ี 38 ป ี ชํานาญการพิเศษ 
ปกศ.สูง 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

สุขศึกษา ม.6 

120 นางละเอียด             พรเอ้ือไพโรจน์ 60 ป ี 37 ป ี ชํานาญการพิเศษ คศ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา ม.2 
พลศึกษา ม.4 

121 นายวิชัย                  ปรึกษา 59 ป ี 37 ป ี ชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.3 

122 นายมโน                   คงสวัสดิ ์ 45 ป ี 21 ป ี ชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา ม.2 
สุขศึกษา ม.2 

123 นายยุทธศักดิ์             ศรีบัวพันธุ ์ 52 ป ี 23 ป ี ชํานาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1 

124 นายชัยพร                 ยงแสง 34 ป ี 4 ปี คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกฬีา
(การฝึกและการจัดการกีฬา)

พลศึกษา ม.5 

125 นายนิวัฒน์               ฤกษ์กงัวาน 51 ป ี 6 ปี คศ.1 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษา ม.1 

126 นายสุนันท์                บุญเพชร 31 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.4,6 

127 นายพิทักษ์                หวนสุริยา 38 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.4 

128 นายปราโมทย์             สันทาลุนัย 34 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกฬีา 
(การฝึกและการจัดการกีฬา) 

สุขศึกษา ม.4 
เทนนิส ม.4 

129 นายภัทร                  อัญชลีนุกูล 25 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา ม.5 
สุขศึกษา ม.5 

กิจกรรมแนะแนว 

130 นางสาวสิรินาถ           ธงศิลา 32 ป ี 7 ปี ชํานาญการ 
ศษ.บ. 
คอ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 
การบริหารการศึกษา แนะแนว ม.3,4 

131 นางลินดา                  บัวหนู 58 ป ี 36 ป ี ชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว ม.6 

132 นางธณัยพัฒน์              โฮมภิรมย์ 36 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
IS ม.2 
IS ม.5 

133 นางสาวแววดาว           มะหามิตร 31 ป ี 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
IS ม.2 
IS ม.5 
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  1.2)  อัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตําแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 นายธีระศักดิ์           พรมโคต 30 ป ี อัตราจ้าง ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวสุลกัขณา     บญุสาพิพัฒน์ 30 ป ี อัตราจ้าง วท.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร์ ม.1 

เคมี ม.4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3 นายกฤติน               ช้างทองคํา 27 ป ี อัตราจ้าง ศศ.บ. พัฒนาชุมขน พระพุทธศาสนา ม.4 

4 นายอาจหาญ            ยมจินดา 26 ป ี อัตราจ้าง ศศ.บ. ศิลปศาสตร ์ พระพุทธศาสนา ม.4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5 นางสาวปิยวรรณ         คชอาจ 30 ป ี อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.1 

6 นางสาวปัทมาภรณ์       ปัตถาทุม 25 ป ี อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาองักฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.2,3 

7 Miss. Wei   Juying 25 ป ี อัตราจ้าง B.A. ครูชาวต่างประเทศ ภาษาจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8 นางสาวจริญญา          เสนจันทร ์ 27 ป ี อัตราจ้าง ศศ.บ. 
สารสนเทศศาสตร ์

(บรรณรกัษ์) 
พระพุทธศาสนา ม.1 

10 นางปทิตตา         ดารากร ณ อยุธยา 60 ปี  อัตราจ้าง ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา 

การงานอาชีพ ม.1 
ภูมิปัญญาไทย ม.5 

IS ม.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา – พลศึกษา 

11 นางสาวดวงเนตร          ไชยศรี 30 ป ี อัตราจ้าง ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

12 นายหิรญัพล               ตังควณิชย์ 35 ป ี อัตราจ้าง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกฬีา พลศึกษา 

13 นายธัญญ์นิธิ             ประสงค์กิจนิธี 30 ป ี อัตราจ้าง ศศ.บ. บริหารธุรกิจ พลศึกษา 

14 นายต่อศักดิ์              ปลั่งกลาง 60 ป ี อัตราจ้าง กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.4,ม.6 

กิจกรรมแนะแนว 

15 ว่าท่ี รต.หญงิพรใจ       คงด ี 27 อัตราจ้าง กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.2,5 
 

            รวมจํานวนครูอัตราจ้างทั้งโรงเรยีน    15  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  12 
 

 
2) ข้อมูลครทูีมี่ชั่วโมงสอน จําแนกรายภาคเรียน 
  2.1)  ครูประจําการ   
       2.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจํานวนครทูั้งหมด 
ในแต่ละกลุ่มฯ  จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 90.9 1 9.09 11 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16 100 - - 16 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 20 100 - - 20 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 15 88.23 2 11.76 17 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 8 100 - - 8 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 19 100 - - 19 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 100 - - 17 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา – พลศึกษา 10 100 - - 10 
9 กิจกรรมแนะแนว 2 50 2 50 4 

รวมทั้งหมด 117  5 2   122 
 
       
       2.1.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจํานวนครทูั้งหมด   
ในแต่ละกลุ่มฯ  จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 91.67 1 8.33 12 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 100 - - 18 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 19 100 - - 19 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 16 88.89 2 11.11 18 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 9 100 - - 9 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23 100 - - 23 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 100 - - 18 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา – พลศึกษา 11 100 - - 11 
9 กิจกรรมแนะแนว 2 50 2 50 4 

รวมทั้งหมด 127  5   132 
  

     หมายเหตุ  ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึง ครูท่ีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
            มีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ 
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 2.2)  ครูอัตราจ้าง 
           2.2.1) ภาคเรียนที่ 1 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจํานวนครทูั้งหมด 
ในแต่ละกลุ่มฯ  จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 100 - - 1 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 100 - - 3 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 1 100 - - 1 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา - - 3 100 3 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 2 100 - - 2 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 100 - - 5 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 100 - - 1 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา – พลศึกษา 2 100 - - 2 
9 กิจกรรมแนะแนว 1 50 1 50 2 

รวมทั้งหมด 16   4   20 
 

 
         2.2.2) ภาคเรียนที่ 2 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจํานวนครทูั้งหมด 
ในแต่ละกลุ่มฯ  จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 100 - - 1 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - - - - 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 1 100 - - 1 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา - - 2 100 2 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - - - - 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 100 - - 3 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 100 - - 3 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา – พลศึกษา 4 100 - - 4 

9 กิจกรรมแนะแนว 1 100 - - 1 

รวมทั้งหมด 13  2  15 
 

หมายเหตุ   ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึง ครูท่ีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
   มีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ    
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4.  ข้อมูลนักเรียน 
     ภาคเรียนที่ 1  
 1)   ข้อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2559    
  1.1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น   3,108 คน 
       1.2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น   3,108  คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 257 272 529 44 

ม.2 12 253 298 551 46 

ม.3 12 257 253 510 43 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 36 767 823 1,590 44 

ม.4 12 240 298 538 45 

ม.5 12 204 256 460 38 

ม.6 12 189 331 520 43 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  36 633 885 1,518 42 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 72 1,400 1,708 3,108 43 

  
    1.3) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
                       การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  2,828  คน   คิดเป็นร้อยละ  90.96  
    1.4) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1, 845  คน   คิดเป็นร้อยละ  64.47 
    1.5) จํานวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม    -     คน   คิดเป็นร้อยละ     -    
    1.6) จํานวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   513  คน  คิดเป็นร้อยละ   18.04 
    1.7) จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ      -      คน  คิดเป็นร้อยละ     - 
    1.8) จํานวนนกัเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -     คน  คิดเป็นร้อยละ   -    
    1.9) จํานวนนกัเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   46    คน   คิดเป็นร้อยละ   1.48 
    1.10) สถิติการขาดเรียน    168   คน  คิดเป็นร้อยละ    5.41 
    1.11) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น     -    คน  คิดเป็นร้อยละ    -   
    1.12) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
                    -  ม.3  จํานวน     -     คน คิดเป็นร้อยละ     -     (เฉพาะภาคเรียนท่ี 2) 
                     -  ม.6  จํานวน      -     คน คิดเป็นร้อยละ     -     (เฉพาะภาคเรียนท่ี 2) 
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    1.13)  อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน แยกตามระดับชั้น  (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1) 
 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน 

ม.1 1 : 15 

ม.2 1 : 16 

ม.3 1 : 14 

ม.4 1 : 10 

ม.5 1 : 8 

ม.6 1 : 9  

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น 1 : 12 

 
    1.14) จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  3,108 คน   
                       คิดเป็นร้อยละ  100 
    1.15) จํานวนนกัเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลกูท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง   3,108   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100 
    1.16) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเปน็นักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  3,108 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.17) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศกึษา  3,108 คน   
                       คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.18) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  3,108 คน   
                       คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.19) จํานวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกําหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา  3,108 คน   
                       คิดเป็นร้อยละ  100 
    1.20)  จํานวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนด 
                        ในหลักสูตรสถานศึกษา  3,108  คน  คดิเป็นร้อยละ 100 
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ภาคเรียนที่  2 
 2)   ข้อมูล ณ  วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2559      
  2.1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น  3,040  คน 
       2.2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  3,040 คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 250 271 521 43 

ม.2 12 249 296 545 45 

ม.3 12 245 240 485 40 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 36 744 807 1,551 43 

ม.4 12 239 295 534 45 

ม.5 12 196 253 449 37 

ม.6 12 185 321 506 42 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  36 620 869 1,489 41 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 72 1,364 1,676 3,040 42 

  
    2.3) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
                      การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)         -      คน   คิดเป็นร้อยละ     -      (เฉพาะ ภาคเรียนท่ี 1) 
    2.4) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    -    คน คิดเป็นร้อยละ   -  ( เฉพาะ ภาคเรียนท่ี 1) 
    2.5) จํานวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม     -    คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
    2.6) จํานวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   -     คน   คิดเป็นร้อยละ     -   
    2.7) จํานวนนกัเรียนปัญญาเลิศ     -     คน   คิดเป็นร้อยละ     -    
    2.8) จํานวนนกัเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    -    คน   คิดเป็นร้อยละ   -    
    2.9) จํานวนนกัเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)    26   คน   คิดเป็นร้อยละ   0.86 
    2.10) สถิติการขาดเรียน    26     คน   คิดเป็นร้อยละ    0.86 
    2.11) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น    - คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
    2.12) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
                    -  ม.3  จํานวน 410    คน  คิดเป็นร้อยละ 85 
                     -   ม.6  จํานวน 476    คน  คิดเป็นร้อยละ 94 
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 2.13) อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน  

ม.1 1 : 15 

ม.2 1 : 16 

ม.3 1 : 14 

ม.4 1 : 10 

ม.5 1 : 8 

ม.6 1 : 9  

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น 1 : 12 

 
    2.14) จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   3,040  คน   
                       คิดเป็นร้อยละ  100 
    2.15)  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  3,040  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.16)  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน   3,040  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.17) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  3,040 คน   
                        คิดเป็นร้อยละ  100  
    2.18) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  3,040  คน   
                        คิดเป็นร้อยละ  100 
    2.19) จํานวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   3,040 คน   
                        คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.20) จํานวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนด 
                        ในหลักสูตรสถานศกึษา  3,040  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจํานวน 6   หลัง  โรงฝึกงานจํานวน   7 หลัง    ส้วมจํานวน  7   หลัง   สระว่ายน้ําจํานวน  1 สระ  
สนามสนามฟุตบอลจํานวน 1 สนาม    สนามบาสเก็ตบอลจํานวน   2   สนาม    สนามเทนนิสจํานวน   1   สนาม  
โรงยิมจํานวน   1  หลัง    หอประชุมจํานวน   1   แห่ง    ห้องปฏิบัติการจํานวน  28 ห้อง  ห้องสมุดจํานวน  1 ห้อง   
ห้องเรียนสําหรับนักเรียนในโครงการพิเศษจํานวน  6 ห้อง 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 11,253,300.00 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 24,078,894.73
เงินนอกงบประมาณ 19,784,448.99 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,922,693.95

รวมรายรับ 31,037,748.99 รวมรายจ่าย 29,001,588.68
 

 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ     77.5  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ     15.8  ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  (เขตพื้นที่บริการ) 
 7.1) สภาพท่ัวไปของชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะมีชุมชนท่ีมีช่อว่าชุมชนหลวงพรต – ท่านเลี่ยม บ้านเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกสร้าง
เลียบตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ คลองหนองปรือ และคลองลําปลาทิว มีทางเดินคอนกรีตในชุมชน บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว
และบ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้   
  อาชีพหลักของชุมชน คือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมา รับจ้าง ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม สนามบิน และ
รับจ้างท่ัวไป มีเพียงส่วนน้อยท่ี รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ การทําบุญ เช่น วันลอยกระทง วันตรุษสงกรานต์ และยังมี 
การทําว่าวไทย จนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน 

 ท่ีต้ัง  เขตลาดกระบังเป็นพ้ืนท่ีชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแบ่งอาณาเขต การปกครองเป็น 6 แขวง คือ 
1.แขวงลาดกระบัง 
2.แขวงคลองสองต้นนุ่น 
3.แขวงคลองสามประเวศ 
4.แขวงลําปลาทิว 
5.แขวงทับยาว 
6.แขวงขุมทอง 

    เขตติดต่อ   ทิศเหนือติดต่อกับเขตมีนบุรีและเขตหนองจอก 
      ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอบางพลีและอําเภอบางบ่อ อําเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 

                  ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตประเวศและเขตสะพานสูง 
                  ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   เนื้อท่ี     ประมาณ  123,859  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 77,406.1 ไร่ 
   สภาพพ้ืนท่ี  เป็นท่ีราบลุ่มคล้ายแอ่งกระทะ ประกอบด้วยคลองชลประทานและคลองธรรมชาติมากกว่า 40 คลอง 
          ประชากร    ประมาณ    168,309    คน    (พ.ศ.2557) 

อาชีพ     ลักษณะภูมิประเทศของเขตลาดกระบังเหมาะแก่การทําเกษตรกรรมแต่เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม 
                            การทําเกษตรกรรมจึงลดน้อยลง และมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ฉะนั้น อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร 
                            จึงมีอาชีพรับจ้าง รองลงมาได้แก่ อาชีพเกษตรกร  ค้าขายและรับราชการ การทําธุรกิจส่วนตัวและอาชีพบริการ 
                            มีจํานวนน้อย 
          สถานท่ีสําคัญ   สถานท่ีสําคัญทางศาสนาเน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในเขตลาดกระบังนับถือ ศาสนาพุทธร้อยละ 70    
                              ศาสนาอิสลามร้อยละ 20 นอกนั้นเป็นศาสนาคริสต์และอื่น ๆ สําหรับศาสนาพุทธประกอบด้วยวัดในพ้ืนท่ี  
                              จํานวน 13 วัด ศาสนาอิสลามประกอบด้วยมัสยิด จํานวน 5 แห่ง ศาสนาคริสต์ประกอบด้วยโบสถ์ จํานวน 1 แห่ง  

      ศาลเจ้า 1 แห่ง มูลนิธิจํานวน 25 มูลนิธิ สถาบันการศึกษาจาํนวน 29 แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 
      สังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง สังกัดการศึกษาเอกชนจํานวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 แห่ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  2  แห่ง   

 7.2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ม. 3 –  ปรญิญาตรี   อาชีพหลัก คือ รับจ้าง 
ส่วนใหญ่นับถอืศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  350,000 – 500,000 บาท 
จํานวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว  3 – 5  คน 

 7.3)  โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แหล่งเรียนรูห้ลายอย่าง อาทิเช่น หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดสวนพระนคร 
หอสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรรณภูมิ วิทยาลัยช่างศิลป์  
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ และอยูใ่กล้กับตลาดน้าํมหานคร และยังมีวัดที่อยู่ใกล้ได้แก่วัดปลูกศรัทธา ( วัดสี่ ) วัดสุทธาโภชน์ 
วัดพลมนีย์ และโรงเรียนพรตพิทยพยัตยังได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากชุมชน จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ใน
การมอบทุนการศึกษา รางวัลต่างๆ และใหค้วามรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน การประดิษฐ์ของต่าง ๆ ตลอดจนการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนพรตพิทยพยัตก็ยังอยู่ไม่ไกลกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังน้ี 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา          

ตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 - 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

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 ศาสนาและวัฒนธรรม 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.)

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา / กิจกรรม 
ท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง 

 
ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า  3,600 ชั่วโมง 
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การกําหนดโครงสรา้งเวลาเรียนพืน้ฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี ้
ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่กําหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์ 

การจบหลักสูตร  
สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณา

ให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ช่ัวโมง และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 360 ช่ัวโมงน้ัน   เป็นเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3)      รวม  3  ปี  จํานวน  45  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)  รวม  3  ปี  จํานวน  60  ช่ัวโมง 

การจัดการศกึษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผู้
มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   สามารถนําหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
แผนการจัดชัน้เรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  12 : 12 : 12 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  12 : 12 : 12 

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ห้องเรียนพิเศษ 1 1 1 
ห้องเรียนทั่วไป 11 11 11 

รวม 12 12 12 
    

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 1 1 1 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 4 4 4 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 2 2 2 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน 1 1 1 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 1 1 1 
แผนการเรียนภาษาไทย – สงัคมศึกษา 2 2 2 
แผนการเรียนธุรกิจ –  เทคโนโลยี 1 1 1 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส21102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
ส21111 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส21112 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 พ21105 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21104 พลศึกษา 0.5 20 พ21106 พลศึกษา (กระบี่) 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 40 ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0 40 
ง21106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 40 ง21105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

    11 440     11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ส20213 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส20214 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
จ20203 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ20204 ภาษาจีน 2 0.5 20 
ง20201 งานห้องสมุด  0.5 20 พ20222 เทเบิลเทนนิส  0.5 20 
ค21203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์1 1.0 40 ค21204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2 1.0 40 
ส20210 การรวมกลุ่มเอเชียอาคเนย์1 0.5 20 ส20211 การรวมกลุ่มเอเชียอาคเนย์2 0.5 20 
ว21241 ชีววิทยาเบื้องต้น1 1.0 40 ว21242 ชีววิทยาเบื้องต้น2 1.0 40 
ว21221 เคมีเบื้องต้น1 1.0 40 ว21222 เคม2ี 1.0 40 
ว21201 ฟิสิกส์เบื้องต้น1 1.0 40 ว21202 ฟิสิกส์2 1.0 40 

    7.0 280     7.0 280 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว 0 20 ก20902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20   ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10 

ก20961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0 20 ก20962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0 20 
    0 90     0 90 
          รวม 18.0 720 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22 880 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 14 560 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 180 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   1,620 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ห้องทัว่ไป (ห้อง 2 -12) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส21102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
ส21111 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส21112 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 พ21105 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21104 พลศึกษา 0.5 20 พ21106 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 40 ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0 40 
ง21105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 40 ง21105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคี่) 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 ง21106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคู่) 1.0 40 

    11 440 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 
            11 440 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ส20210 การรวมกลุ่มเอเซียอาคเนย์ 1 0.5 20 ส20211 การรวมกลุ่มเอเซียอาคเนย์ 2 0.5 20 
ส20213 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส20214 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
จ20203 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ20204 ภาษาจีน 2 0.5 20 
พ20222 เทเบิลเทนนิส (7-12) 0.5 20 พ20222 เทเบิลเทนนิส (1 - 6) 0.5 20 
ง20201 งานห้องสมุด (1-6) 0.5 20 ง20201 งานห้องสมุด (7-12) 0.5 20 

    3.5 140     3.5 140 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว 0 20 ก20902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20   ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10 

ก20961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0 20 ก20962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0 20 
    0 90     0 90 
          รวม 14.5 580 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22 500 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7 280 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 180 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   960 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส22102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
ส22111 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส22112 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 พ22105 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22104 พลศึกษา 0.5 20 พ22106 พลศึกษา (มวยไทย) 0.5 20 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 40 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 40 
ง22105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคี่) 1.0 40 ง22105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคู่) 1.0 40 
ง22106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคู่) 1.0 40 ง22106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องคี่) 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

    11 440     11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 40 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 40 

  วิชาเลือกเสรี 1.0 40   วิชาเลือกเสรี 1.0 40 
ส20215 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส20216 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 
I 20201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 I 20202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 
ง20244 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ห้องคี่) 1.0 40 ง20244 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ห้องคู่) 1.0 40 

    4.5 180     4.5 180 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก20904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20   ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10 

ก20963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0 20 ก20964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0 20 
    0 90     0 90 
          รวม (ห้องคี่) 14.5 580 
                (ห้องคู่) 15.5 620 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 21 120 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 280 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 180 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   580 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส23102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
ส23111 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส23112 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 พ23105 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23104 พลศึกษา 0.5 20 พ23106 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 40 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 40 
ง23105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี9 (ห้องคี่) 1.0 40 ง23105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี9 (ห้องคู่) 1.0 40 
ง23106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี10 (ห้องคู่) 1.0 40 ง23106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี10 (ห้องคี่) 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

    11 440     11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 40 ค23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 40 
ส20215 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 20 ส20214 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 20 
I 20201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 I 20202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 

  วิชาเลือกเสรี 1.0 40   วิชาเลือกเสรี 1.0 40 
    3.5 140     3.5 140 
                
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก20906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20   ลูกเสือ/เนตรนารี 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 10 ก20966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0 20 

ก20965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0 20 I 20203 การนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 0 20 
    0 90     0 100 
          รวม 14.5 580 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 21 880 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 280 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 160 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   1,320 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30103 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2.0 80 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1.0 40 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) 1.0 40 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 20 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20     7.0 280 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20         
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20         
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40         

    13.0 520         
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 0.5 20 ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ว30221 เคม1ี 1.5 60 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 40 ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 
ค30211 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 2 1.0 40 
ว30211 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40 ค30212 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

    6.0 240 ว30212 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 
    ส30204 อาเซียน 0.5 20 
        พ30202 เทนนิส2 0.5 20 
            11.0 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 20 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 20 
    0 80     0 80 
          รวม 18.0 720 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 41.0 1,640 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 49.0 1,960 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 500 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   4,100 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้อง 2-5) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30103 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2.0 80 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1.0 40 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) 1.0 40 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี1(ห้องคี่) 0.5 20 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี2(ห้องคู่) 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20     7.0 280 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 20         
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40         

    13.0 520         
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 0.5 20 ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ว30221 เคม1ี 1.5 60 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 40 ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 

    4.0 160 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 2 1.0 40 
        ส30204 อาเซียน 0.5 20 
        พ30202 เทนนิส2 0.5 20 
            9.0 360 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 20 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 20 
    0 80   รวม 16 640 
                

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 35.0 1,400 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 43.0 1,720 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1,060 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   4,180 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 6-7) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) 1.0 40 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 

    8.5 340 ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 
            9.5 380 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 2 1.0 40 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 1 0.5 20 ส30204 อาเซียน  0.5 20 
พ30211 กรีฑา 0.5 20 พ30218 ฟุตซอล 1.0 40 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 พ30202 เทนนิส 0.5 20 

    5.5 220     6.0 240 
                
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 0 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 15.5 620 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 24.0 960 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 35.5 1,420 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 380 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   2,760 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน (ห้อง 8) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1.0 40 
ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40     8.5 340 

    9.5 380         
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 2 1.0 40 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 
จ31201 ภาษาจีน 1 2.0 80 จ31202 ภาษาจีน 2 2.0 80 
จ31211 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 1.0 40 จ31212 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 1.0 40 
จ31221 ภาษาจีนอ่านเขียน 1 1.0 40 จ31222 ภาษาจีนอ่านเขียน 2 1.0 40 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน  0.5 20 ส30204 อาเซียน 0.5 20 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 พ30202 เทนนิส2 0.5 20 

    7.0 280     7.0 280 
                
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 0 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 15.5 620 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 42.5 1,700 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 280 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 380 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   2,360 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 

 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  29 
 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส (ห้อง 9) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 

    8.5 340 ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 
            9.5 380 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 2 1.0 40 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 
ฝ31201 ภาษาฝร่ังเศส 1 2.5 100 ฝ31202 ภาษาฝร่ังเศส 2 2.5 100 
พ30211 กรีฑา 0.5 20 พ30218 ฟุตซอล 1.0 40 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 0.5 20 ส30204 อาเซียน  0.5 20 
ฝ31221 ภาษาฝร่ังเศสกับการแสดงเบ้ืองต้น1 1 40 ฝ31231 ภาษาฝร่ังเศสดนตรี1 1.0 40 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 พ30202 เทนนิส2 0.5 20 

    7.0 280     7.5 300 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 0 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 17.0 680 

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 24.0 960 ( ปีละ 22 หน่วยกิต 880 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 46.0 1,840 ( ปีละไม่น้อยกว่า 5.0 หน่วยกิต 200 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 380 ( ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   3,180 ( ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 
แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้อง 10-11) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน (ห้อง 11) 1.5 60 ว30121 เคมีพ้ืนฐาน (ห้อง 10) 1.5 60 
ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน (ห้อง 10) 1.5 60 ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน (ห้อง 11) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    8.5 340 ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 
            9.5 380 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30221 เรียงถ้อยร้อยแก้ว 1.0 40 ท30222 เรียงถ้อยร้อยกรอง 1.0 40 
ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 0.5 20 ส30281 ท้องถิ่นของเรา 1.0 40 
ส30221 การปกครองท้องถิ่นไทย 1.0 40 ส30226 ระบบรัฐสภา 1.0 40 
ส30284 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 0.5 20 พ30202 เทนนิส2 0.5 20 
พ30211 กรีฑา 1.0 40 พ30218 ฟุตซอล 1.0 40 
ศ30216 ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษสา 1 1.0 40 ท30241 รักษ์ภาษา 1.0 40 
ท30201 มรดกและเอกลักษณ์ลาดกระบัง 1.0 40 ส30204 อาเซียน 0.5 20 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ศ30217 ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษสา2 1.0 40 

    6.5 260     7.0 280 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 0 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.5 660 
                

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 19.0 760 ( รวม 41 หน่วยกิต 1640 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 36.5 1,460 ( ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 1600 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 380 ( ปีละไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   2,600 ( รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3600 ชั่วโมง ) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ปีการศกึษา 2558 

แผนการเรียนธุรกิจ - การงาน (ห้อง 12) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส31111 พระพุทธศาสนา 1.0 40 ส31112 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ31102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    8.5 340 ว30161 โลก ดวงดาวและอวกาศ 1.0 40 
            9.5 380 
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ง30225 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1.0 40 ง30245 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1.0 40 

ง30250 
การศึกษาวงจรและบํารุงฯ
ไมโครคอมพิวเตอร์ 

1.0 40 ง30293 การท่องเท่ียวและการโรงแรม 1.0 40 

ง30269 ช่างร้อยมาลัย 1 1.0 40 ง30243 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 40 
ง30209 การประดิษฐ์ของชําร่วย 1 1.0 40 ง30270 ช่างร้อยมาลัย 2 1.0 40 
ง30281 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 1.0 40 ง30223 ช่างเคร่ืองเสียง 1.0 40 
ง30291 งานธุรกิจ 1.0 40 พ30217 ฟุตซอล 1.0 40 
พ30211 กรีฑา 1.0 40 ส30204 อาเซียน 0.5 20 
 ส30203 วิวัฒนาการอาเซียน 1 0.5 20 พ30202 เทนนิส2 0.5 20 
ส30211 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20     7.0 280 

    8.0 320         
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว 0 20 ก30902 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30961 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 7 0 0 ก30962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 8 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.5 660 
                

สรุป 

รายวิชาพ้ืนฐาน 26.5 1,060 ( รวม 41 หน่วยกิต 1640 ชั่วโมง ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 0.0 0 ( ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 1600 ชั่วโมง ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 380 ( ปีละไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ) 
รวมเวลาเรียนทั้ง 3 ปี   0 ( รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3600 ชั่วโมง) 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้อง 1-5) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 

ง32101 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 
(ห้องคี่) 

0.5 20 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ห้องคู่) 0.5 20 

ง32102 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 
(ห้องคู่) 

0.5 20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ห้องคี่) 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
    6.0 240     6.0 240 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 
ว30222 เคมี 2 1.5 60 ว30223 เคมี 3 1.5 60 
ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 ว30243 ชีวิทยา 3 1.5 60 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 
ง30247 การออกแบบโปรแกรม 1 1.0 40 I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 

    9.0 360 ส30212 หน้าที่พลเมือง2 0.5 20 
        พ30204 วอลเลย์บอล 0.5 20 
            10.0 400 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.0 640 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 6-7) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ห้องคี่) 0.5 20 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ห้องคู่) 0.5 20 
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ห้องคู่) 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ห้องคี่) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    6.0 240 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 
            7.0 280 
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
อ30213 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 3 1.0 40 อ30214 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 4 1.0 40 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 40 
ศ30203 จิตรกรรม 1 1.0 40 ศ30204 จิตรกรรม 2 1.0 40 
ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 ง30248 มัลติมีเดีย 1.0 40 
พ30221 วอลเลย์บอล 1 0.5 20 พ30204 วอลเล่ย์บอล 2 0.5 20 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 พ30223 เปตอง2 1.0 40 

    7.5 300 ส30212 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
        I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 
            9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.0 640 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน (ห้อง 8) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 20 
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 

    7.5 300     7.0 280 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30213 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 3 1.0 40 อ30214 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 4 1.0 40 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 40 
จ32201 ภาษาจีน 3 2.0 80 จ32202 ภาษาจีน 4 2.0 80 
จ32211 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 1.0 40 จ32212 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 4 1.0 40 
จ32221 ภาษาจีนอ่านเขียน 3 1.0 40 จ32222 ภาษาจีนอ่านเขียน 4 1.0 40 
จ32207 มาตรฐานความรู้ภาษาจีน 3 0.5 20 จ32208 มาตรฐานความรู้ภาษาจีน 4 0.5 20 
ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 ง30248 มัลติมีเดีย 1.0 40 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 I30202 การส่ือสารและนําเสนอ 1.0 40 

    8.5 340 ส30212 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
        พ30204 วอลเลย์บอล 0.5 20 
            9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.5 660 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส (ห้อง 9) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    6.0 240 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 
            7.0 280 
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30213 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 3 1.0 40 อ30214 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 4 1.0 40 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 40 
ฝ32201 ภาษาฝร่ังเศส 3 2.5 100 ฝ32202 ภาษาฝร่ังเศส 4 2.5 100 

ฝ32204 
ภาษาฝร่ังเศสตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรประดับA1 

1.0 40 ฝ32205 
ภาษาฝร่ังเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป
ระดับA2 

1.0 40 

ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 ง30248 มัลติมีเดีย 1.0 40 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 I30202 การส่ือสารและนําเสนอ 1.0 40 

    7.5 300 ส30212 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
        พ30204 วอลเล่ย์บอล 2 0.5 20 
        พ30223 เปตอง2 1.0 40 
            9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 16.5 660 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้อง 10-11) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ว30161 โลก ดวงดาวและดาราศาสตร์ 1.0 40 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) 1.0 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ห้อง11) 0.5 20 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ห้อง10) 0.5 20 
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ห้อง10) 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ห้อง11) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    7.0 280     7.0 280 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 อ่านพิศพินิจวรรณกรรม 1.0 40 ท30253 วรรณกรรมเด่นเห็นคุณค่า 1.0 40 
ส30223 มนุษย์กับสังคม 1.0 40 ส30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40 
ส30265 ยุโรปสมัยใหม่ 1.0 40 ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 ง30248 มัลติมีเดีย 1.0 40 
พ30222 วอลเลย์บอล 1.0 40 พ30204 วอลเลย์บอล 0.5 20 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 ส30212 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
ท30202 ภาษาไทยกับกิจกรรมการแสดง 1.0 40 ท30232 การพูดอย่างมืออาชีพ 1.0 40 

    7.0 280 I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 
        พ30223 เปตอง 2 1.0 40 
            8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 15.0 600 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนธุรกิจ - การงาน  (ห้อง 12) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 60 
ว30161 โลก ดวงดาวและดาราศาสตร์ 1.0 40 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) 1.0 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ32102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 20 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    7.0 280     7.0 280 
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ง30284 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 1.0 40 ง30282 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 
ง30278 รักษ์ส่ิงแวดล้อม 2.0 80 ง30295 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1.0 40 
ง30247 การเขียนโปรแกรม 1 1.0 40 ง30248 มัลติมีเดีย 1.0 40 
ง30249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1.0 40 ง30253 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 40 
พ30222 วอลเลย์บอล 1.0 40 ง30227 งานดอกไม้ใบตอง 2.0 80 
I30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 ง30299 การขายตรง 1.0 40 

    7.0 280 พ30204 วอลเลย์บอล 0.5 20 
        พ30223 เปตอง 2 1.0 40 
        ส30212 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
        I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40 
            10.0 400 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30904 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30963 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 9 0 0 ก30964 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 17.0 680 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้อง 1-5) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้องคู่) 0.5 20 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้องคี่) 0.5 20 
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้องคี่) 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้องคู่) 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

    3.5 140     3.5 140 
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 
ว30224 เคมี 4 1.5 60 ว30225 เคมี 5 1.5 60 
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 
ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 
ส30213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

    8.0 320 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
            8.5 340 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 20 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 20 
   0 75     0 75 
          รวม 12.0 480 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 6-7) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้อง6) 0.5 20 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้อง7) 0.5 20 
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้อง7) 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้อง6) 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40     3.5 140 

    4.5 180         
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
อ30215 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 5 1.0 40 อ30216 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 6 1.0 40 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 1.0 40 
ศ30205 วาดเส้น 1 1.0 40 ศ30206 วาดเส้น 2 1.0 40 
ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 
ส30213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 
พ30231 ศิลปะป้องกันตัว 1 1.0 40 พ30235 ศิลปะป้องกันตัว  1.0 40 

    7.0 280 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
            7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 0 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 0 
   0 55     0 55 
          รวม 11.0 440 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน (ห้อง 8) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40     3.5 140 

    4.5 180         
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30215 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 5 1.0 40 อ30216 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 6 1.0 40 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 1.0 40 
จ31401 ภาษาจีน 5 2.0 80 จ31402 ภาษาจีน 6 2.0 80 
จ31411 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 5 1.0 40 จ31412 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 6 1.0 40 
จ31421 ภาษาจีนอ่านเขียน 5 1.0 40 จ31422 ภาษาจีนอ่านเขียน 6 1.0 40 
จ33207 มาตรฐานความรู้ภาษาจีน 5 0.5 20 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 
ส30213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

    7.5 300     7.5 300 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 0 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 0 
   0 55     0 55 
          รวม 11.0 440 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส (ห้อง 9) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 20 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40     3.5 140 

    4.5 180         
                
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
อ30215 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 5 1.0 40 อ30216 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 6 1.0 40 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 1.0 40 
ฝ33201 ภาษาฝร่ังเศส 5 2.5 100 ฝ33202 ภาษาฝร่ังเศส 6 2.5 100 

ฝ33205 
ภาษาฝร่ังเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป
ระดับA3 

1.0 40 ฝ33206 
ภาษาฝร่ังเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรประดับ
A4 

1.0 40 

ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 
ส33213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

    6.5 260 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
        พ30235 ศิลปะการป้องกันตัว 1.0 40 
            8.0 320 
                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 0 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 0 
      55     0 55 
          รวม 11.5 460 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้อง 10-11) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้อง11) 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ห้อง10) 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้อง10) 0.5 20 
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ห้อง11) 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40     3.5 140 

    4.5 180         
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30251 วรรณกรรมร่วมสมัย 1.0 40 ท30203 กวีดังผู้สร้างสรรค์ 1.0 40 
ท30241 รักษ์ภาษา 1.0 40 ท30252 วรรณกรรมท้องถิ่น 1.0 40 
ส30287 พลังงานกับส่ิงแวดล้อม 1.0 40 ส30285 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 1.0 40 
ส30283 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30224 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 40 
ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 
พ30231 ศิลปะป้องกันตัว 1 1.0 40 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
ส30213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 พ30235 ศิลปะป้องกันตัว  1.0 40 
ง30217 อาหารว่าง 1 1.0 40 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ง30201 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 0.5 20     6.5 260 

    7.5 300         
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 15 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 0 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 0 
    0 55     0 55 
          รวม 10.0 400 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนการเรียนธุรกิจ - การงาน (ห้อง 12) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.0 40 ศ33102 ศิลปศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40     3.5 140 

    4.5 180         
                

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ง30246 เว็บไซต์เบื้องต้น 1.0 40 ง30251 แอนิเมชั่น 1.0 40 
ง30254 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 1.0 40 ง30294 การตลาด 1.0 40 
ง30296 การเงินการบัญชีเบื้องต้น 1.0 40 ง30264 ขนมอบ 2 2.0 80 
ง30294 ประชาสัมพันธ์ 1.0 40 ง30203 งานประดิษฐ์เพ่ือประกอบอาชีพ 2.0 80 
ง30255 การเดินสายไฟในอาคาร 1.0 40 ง30207 งานประดิษฐ์จากวัสดุ 1.0 40 
พ30231 ศิลปะป้องกันตัว 1 1.0 40 ง30261 ขนมไทย 1 1.0 40 
ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 20 ค33206 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 0.5 20 
ส30213 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30214 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

    7.0 280 พ30206 แบดมินตัน 2 0.5 20 
        พ30232 ศิลปะป้องกันตัว 2 1.0 40 
            11.5 460 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  แนะแนว 0 20 ก30906 แนะแนว 0 20 
  ชุมนุม 0 20   ชุมนุม 0 20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20   กิจกรรมเพ่ือสังคม 0 20 

ก30965 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11 0 0 ก30966 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 12 0 0 
    0 60     0 60 
          รวม 15 600 
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9.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1)  ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีขนาด  4 ห้องเรียน ขนาด กว้าง 10 เมตร  ยาว 38 เมตร  มีหนังสือทั้งหมด  58,365 เล่ม  สถิติการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนต่อวัน  432 คน  ปีการศึกษา  2556  เดือนที่นักเรียนเข้าใช้มากที่สุด  คือ  กรกฎาคม  เดือนที่
นักเรียนเข้าใช้น้อยที่สุด  คือ  มีนาคม  การยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดใช้โปรแกรมระบบงานหอ้งสมุด  School ICT)  
จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2556  เฉล่ีย 453 คน / วัน คิดเป็นร้อยละ16.64.  ของนักเรียนทั้งหมด 

 
2) ห้องปฏิบัติการ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จํานวน   11    ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จํานวน      4   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จํานวน       2   ห้อง 
   - ห้องศูนย์กลุ่มสาระ ฯ   จํานวน     12   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์และการให้บรกิาร 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนทั้งหมด      จํานวน   268    เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ         จํานวน       54    เคร่ือง 
   - ใช้เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จํานวน      214    เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสําหรับครู  จํานวน        54    เคร่ือง 
   - ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียน จํานวน   214   เครื่อง 
   - จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ายงาน เฉล่ีย  1,440 คน ต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ   47.37  ของนักเรียนทั้งหมด 
   - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จํานวน   3   เครื่อง 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครู    6   แห่ง      
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน   6  แห่ง   
 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จํานวนครั้งท่ีใช้/ปี   

ปี 2559  
1.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 200 
2.ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 400 
3.หอประชุม 50 ปี 200 
4.คลินิกคณิตศาสตร์ 150 
5.ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1,000 
6.ศูนย์ฟิสิกส์ 500 
7.ศูนย์ชีววิทยา 500 
8.ศูนย์เคมี 500 
9.สวนวิทยาศาสตร์ 400 
10.อุทยานการศึกษาบ้านพรตพิสุทธิ ์ 200 
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จํานวนครั้งท่ีใช้/ปี   

ปี 2558  
11.ห้องธรรมะ 300 
12.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 200 
13.ห้องนาฎศิลป์ 280 
14.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย 290 
15.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีสากล 300 
16.กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
 - แปลงเกษตร /ห้องเกษตร 230 
 - ห้องปฏิบัติการงานช่าง 240 
 - ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ ์ 200 
 - ห้องปฏิบัติการงานอาหาร 300 
 - ห้องปฏิบัติการงานดอกไม้ประดิษฐ ์ 400 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 400 
17.ห้องกิจกรรมแนะแนว 460 
18.ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา 500 
19.แหล่งเรียนรู้เรื่องสารเสพติด 300 
20.ห้องมัลติมีเดยี 500 
21.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 200 
22.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 200 
23.ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต 400 
24.ป้านยนิเทศทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 400 
25.ลานสานฝัน 300 
26.ลานสวนสน 200 
27.ลานสหกรณ์ 200 
28.หอประชุมคุณแม่จ้อย – ดร.อนันต์  เล็กใจซ่ือ 200 
29.ลานโดมอเนกประสงค์ 200 
30.สนามกีฬาโรงเรียน 300 
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
จํานวนครั้งท่ีใช้/ปี 

 ปี 2559 
1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 30 
2.วิทยาลัยช่างศิลป์ 30 
3.หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 
4.สนามบินสุวรรณภูมิ 10 
5.สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง 10 
6.วัดสุทธาโภชน์ 2 
7.วัดปลูกศรัทธา 3 
8.วัดอุทัยธรรมาราม 1 
9.วัดลาดกระบัง 1 
10.วัดทิพพาวาส 1 
11.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 10 
12.สวนพระนคร 20 
13.ตลาดนํ้ามหานคร 20 
14.สํานักงานเขตลาดกระบัง 10 
15.โรงพยาบาลลาดกระบัง  10 
16.ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 20 
17.ดรีมเวิลด์ 4 
18.อาร์ท อินน์ พาราไดซ์ 1 
19.สยามนิรมิต 1 
20.อุทยานแห่งชาติคลองลาน 1 
21.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 1 
22.ตลาดชุมชนหลวงพรต – ท่านเล่ียม 5 
23.แหล่งศึกษาเรียนรู้พุทธมณฑล 1 
24.ค่ายประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรูแ้ก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  6.1  ช่ือ-สกุลคุณจตุรงค์  แก้วมณี ให้ความรู้เรื่อง การฝึกเครื่องบินส่ีช่องสัญญาณ   
   สถิติการให้ความรู้จํานวน 20 ครั้ง/ปี 
  6.2  ช่ือ-สกุล พระอาจราย์ธนาเศรษฐ์  ธนเสรฎร์ฐ ให้ความรู้เรื่อง ศีล 5 กับชีวิตนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 6 คร้ัง/ปี 
  6.3  ช่ือ-สกุล ศูนย์วิจัยการอ่านเร็ว  ให้ความรู้เรื่อง ฝึกอ่านเร็วด้วยโปรแกรม Speed Reading 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 5 คร้ัง/ปี 
  6.4  ช่ือ-สกุล คุณบัวเขียว  โนราชา  ให้ความรู้เรื่อง อาหารในท้องถ่ิน 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.5  ช่ือ-สกุล คุณคณพศ  บุญเนาว์   ให้ความรู้เรื่อง อาหารในท้องถ่ิน 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.6  ช่ือ-สกุล คุณจิตชยา  สุภาพงศ์   ให้ความรู้เรื่อง  การนวดแผนไทย 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 2 คร้ัง/ปี 
  6.7  ช่ือ-สกุล คุณจิตชยา  สุภาพงศ์   ให้ความรู้เรื่อง ช่างตัดผมชาย   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.8 ช่ือ-สกุล คุณอุษา  แซ่ล้ิม   ให้ความรู้เรื่อง การพยากรณ์ตําราตรีภพ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 2 คร้ัง/ปี 
  6.9  ช่ือ-สกุล คุณภัณฐิกา  มะโนสีลา ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ของที่ระลึกประจําท้องถิ่น 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.10  ช่ือ-สกุล คุณกาญปัญญา  สุวรรณสุโข  ให้ความรู้เรื่อง จักรยานปั่นนํ้าโซล่าเซล 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 5 คร้ัง/ปี 
  6.11  ช่ือ-สกุล พระมหาธนัท  หาสธโน  ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 40 ครั้ง/ป ี
  6.12  ช่ือ-สกุล พระมหาชัชชัย  ภตปุณโญ  ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัตตินตามหลักศาสนา 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 40 ครั้ง/ป ี
  6.13  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยศรีปทุม  ให้ความรู้เร่ือง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.14  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.15  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.16  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยรังสิต ใหค้วามรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.17  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
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  6.18  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.19  ช่ือ-สกุล มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.20  ช่ือ-สกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.21  ช่ือ-สกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนศึกษา ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
  6.22  ช่ือ-สกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ 
   สถิติการให้ความรู้ จํานวน 1 คร้ัง/ปี 
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10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา   
  
 1) รางวัลที่ได้รับ 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 1.โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

   การแข่งขันตอบปัญหาและการนําเสนอผลงาน 
   โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้ ประจําปี 2559 

บริษัท การท่าอากาศยานไทย 
จํากัดมหาชน 

2.โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
   เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   ปี 2559 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

3.โล่เกียรติยศมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ/ 
  เกียรติบัตร เข้าร่วมวงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิม 
  พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
  พระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   
  พระบรมราชินีนาถ 

วัดพระราม 9 - กาญจนาภิเษก/ 
 มูลนิธิชัยพัฒนา 

4.ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
  ให้โรงเรียนพรตพิทยพยัตเป็นสถานศึกษาพอเพียง   
  ต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
  การบริหารจดัการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 เขต ๒ 

5.เกียรติบัตร โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีการดําเนินงาน 
  ตามแนวทาง 7 ด้านเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ีอย่างต่อเน่ือง  
  และได้รับการเย่ียมเสริมพลงัจากสถาบันป้องกันควบคุม  
  โรคเขตเมือง ปี 2559 

สถาบันป้องกันควบคุมโรค 
เขตเมือง  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

6.เกียรติบัตร โรงเรียนพรตพิทยพยัตส่งเสริมและสร้างสรรค์ 
  เยาวชนโครงการประกวดวาดภาพ "พ่อของแผ่นดิน"  
  หัวข้อ "70 ปี ใต้ร่มพระบารมี" 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
 ศูนย์คนดีแผ่นดิน 

7.รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับ 
  มัธยมศึกษาในงานกิจกรรมประจําปี 2559 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
 ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศกึษา  (ต่อ) 
 

8.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงละครส้ันภาษาฝรั่งเศส   
  ระดับมัธยมศึกษา ในงานกิจกรรมประจําปี 2559 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทย 
 ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

9.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส  
  ประเภทเพลงหมู่ ในงานกิจกรรมประจําปี 2559 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทย 
 ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

10.โล่เกียรติคุณสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภท  
     มัธยมศึกษา ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
     กิจกรรมสง่เสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัต-     
     ตนสูตร ในสถานศึกษา ได้จํานวนยอดการสวดสูงสุด  
     อันดับ 3 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล  
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา-
มังคลาจารย์ 

11.เกียรติบัตร โรงเรียนพรตพิทยพยัตเป็นหน่วยงาน 
    ที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผา้พ้ืนเมือง  
    ในสถานศึกษา 

กระทรวงวัฒนธรรม 

12.รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงจีนประสานเสียง  
    "สัปดาห์ International Week กิจกรรมการฉลอง 
    เทศกาลตรุษจีน ปี 2560" 

คณะศิลปะศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.เกียรติบัตร โรงเรียนพรตพิทยพยัตให้การสนับสนุน 
    การจัดงานมหกรรมการศกึษา "ฤทธิยะวรรณาลัย 
    เทิดไท้ศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาไทย" 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

14.โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนพรตพิทยพยัตได้ให้ 
    การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการจิตาสาป้องกันเอดส์ 
    เทิดพระเกียรติฯ 

ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์
เทิดพระเกียรติ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวี พระวรราชา- 
ทินัดดามาตุ 
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ผู้บริหาร 
1.นายธรรมรงค์  เสนจันทร ์
    ผู้อํานวยการโรงเรียน 

 
1.โล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตร ครูดี ไม่มีอบายมุข ประเภท 
   ผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองในวันคร ู
   ประจําปีพุทธศักราช 2559 

 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

2.โล่ประกาศเกียรติคุณ  
   ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต / กรรมการบริหาร  
   ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. 
   ชุดที่ 22 ( 2557-2558) 

สมาคมผู้บรหิารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

3.โล่ประกาศเกียรติคุณ  
   ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร  
   ได้รับรางวัลผู้บริหารฯ ที่มผีลงานดีเด่น ประจําปี 2558 

สมาคมผู้บรหิารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

4.เกียรติบัตรวิทยากร โครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้าง  
   คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา    
   "โรงเรียนสุจริต จิตสุจริต คิดถูกทาง สร้างชาติไทย 
    พ้นภัยโกง" 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

5.เกียรติบัตร ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิยพยัต 
  เป็นกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เหล่าสมทุร  
  คร้ังที ่17 "ลกูเสือสมุทรรวมใจม่ัน  เทิดพระมิ่งขวัญ 
  แห่งชาติไทย" 

สโมสรลูกเสือสมุทร 

6.เกียรติบัตร ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตให้ 
   ความอนุเคราะห์เป็นผู้บริหารพ่ีเลี้ยงของนิสิตหลักสูตร 
   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
   ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบายการจัดการและ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2.ส.ต.ท.กัมพล   ธิราชรัมย์ 
   รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
    กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

รางวัล ครูดีเด่น สหวิทยาเขตศรีนครินทร์  ประจําปี 2559 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู   
1.ดร.นันทพร แสงอุไร  

 
1.รางวัลบุคคลดีเด่น 

 
สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 

  2.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและเป็น
แบบอย่างท่ีดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  3.ครูผู้ฝกึซ้อมนักเรียนในการแข่งขันเขียนเรยีงความ    
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

  4.โครงการรักษ์ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  5.ครูผู้ฝกึซ้อมนักเรียนแข่งขันการท่องอาขยาน 

  ทํานองเสนาะ ระดับช้ัน  ม.1-3 / ม.4-6 

  6. ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
   กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม. 4 – ม.6 

  7.ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ  
  รองผู้อํานวยการโรงเรียน/ครู  ดีเด่นประจําปี 2560 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง         
ประเทศไทย 

2.นายวสันต์        พัฒทวี 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างท่ีดีย่ิง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตาม 
  แนว PISA  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6 โครงการรักษ์  
  ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

3.นางปนัดดา   หวังพิทักษ์ 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างท่ีดีย่ิง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตาม 
   แนว PISA  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการรักษ์ 
   ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

  3.ครูผู้ฝกึซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทย    
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  สําหรับเยาวชนฯ  
   ครั้งที ่ 22   

สโมสรไลออนส์ 
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4.นางอรุณี    เลิศวิไลกุลนท ี 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันคัดลายมือ ช้ันมัธยมศึกษา 
  ปีที ่ 1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทย 
  แห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

5.นางสาวสายฝน   วันทา 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและเป็น  
  แบบอย่างทีดี่ย่ิง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

6. นางสาวพรหมมาศ  แสงพลอย 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันเขียนตามคําบอก 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย  
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

7.นางสาวจุไรรัตน์  นาคเทวัญ 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการคัดลายมือ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

8.นายธนวิทย์  กวินธนเจริญ 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 
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9.นางสุทธิวรรณ     จ๋ิวสุข 
  

1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการเขียนเรียงความ   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

10.นายวัลภัทร    ศรีคําชน ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันปริศนา ภาษาไทย  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

11.นายอดิศร    สุขบรรเทิง อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย  อภิปราย  สาธิต  และประกวดอ่านทํานอง
เสนาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

12.นางสาวสุภาพร  พลอาจ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย  อภิปราย  สาธิต  และประกวดอ่านทํานอง
เสนาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

13.นายธีระศักด์ิ   พรมโคต 1.ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและ 
  เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการเขียนตามคําบอก   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

14.นางสาววารุณี  คันธจันทร์ ครูดีเด่นด้านการบริหารวิชาการ 
สหวิทยาเขตศรีนครินทร์  
 

กลุ่มสหวิทยาเขต  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  

15.นายเอกรินทร์ นิรันดร ์ ครูดีมีจรรยา ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

16.นางณัฏฐาภรณ์  มหาพรม ครูที่ปรึกษาดี ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

17.นางสาวศิริณา  จ่าทอง 1.ครูดีเด่นด้านบริหารงบประมาณ 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์ 

กลุ่มสหวิทยาเขต  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

  2.รางวัลครูดี ศักด์ิศรีพรต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
18.นางสาวสุภาวรรณ  พงษ์สุวรรณ ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

19.นางสาวเบญจมาศ  หลักบุญ ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

20.น.ส.มาริษา    ปรัชชัยกูล 1.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
  Impromptu speech 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
  Impromptu speech 

3.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง   
  Impromptu speech ระดับ ม.ต้น 

4.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองอันดับ 2  
   Impromptu speech ระดับ ม.ต้น 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

21.นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ 1.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองอันดับ 3  
   ร้องเพลงสากล  ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  Story telling  
3.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
4.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  Story telling  ระดับ ม.ต้น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
21.นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ 
     (ต่อ) 

5.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองอันดับ 3  
   ร้องเพลงสากล  ระดับ ม.ต้น 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 6.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลรองอันดับ 2  

   ร้องเพลงสากล ระดับ ม.ปลาย 
7. รางวัลครูดี   ศักดิ์ศรีพรต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

22.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล ครูผู้สอนนักเรยีน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
Story telling ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

23.นางวรรณา  พวงสง่า ครูที่ปรึกษาดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
24.นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
25.นางมาลินี  มีพะเนาว์ 1. รางวัลครูดี ศักด์ิศรีพรต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

2. ครูที่ปรึกษาดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11 

มูลนิธิร่มฉัตร 

4. ครูดีในดวงใจ ระดับสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

26.นางสาวกฤษณา จันทรท
รัพย์ 

1. ครูที่ปรึกษาดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
2. ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลที่ 2 La France en défilé       
การแข่งขันระดับภาค 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส 
แห่งประเทศ 

3. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศละครสั้นภาษาฝร่ังเศส 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

4. ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   จัดทําฟิวเจอร์บอร์ดหัวข้อ On La Thailande,c’est     
    mon pays 
5. ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
วาดภาพตามเน้ือเรื่องภาษาฝร่ังเศส 
6. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
26.นางสาวกฤษณา จันทรท
รัพย์    (ต่อ) 

7. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
อันดับ 2  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ 

27.นางสาวประภาภรณ์  พรมศรี 1.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอับดับท่ี  2
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขตที่ 2 2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันนําเสนอโครงงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
3.รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง    
   การนําเสนอโครงงานภาษาจีน ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.รางวัลครูผู้ควบคุมการแข่งขันจัดซุ้มวัฒนธรรมจีน  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โรงเรียนเทพลีลา ร่วมกับ 
สถาบันขงจ่ือแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

28.นางสาวกชพรรณ พันพอน 1.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1     
   การแข่งขันจัดบอร์ดภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอับดับท่ี  1    
   การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 

29.นายณัฐพล  ชนินพร 1.วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
   วันที ่10 กรกฎาคม 2559 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศส 

2.วิทยากร การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานละครเพลง  
   ภาษาฝรั่งเศสเป็นฐาน (Project-based Learning) 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

3.คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม การแข่งขันทักษะ 
   วิชาการภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2559  
   วันที ่6 กันยายน 2559 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศส 

 4.คณะกรรมการดําเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ  
  ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 
  วันที่ 15 กันยายน 2559 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
29.นายณัฐพล  ชนินพร 
    (ต่อ) 

5.คณะกรรมการการจัดการประชุมสัมมนา   
 “แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการ   
   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือวิทยาการ”   
  วันที่ 23-25 กันยายน 2559 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส 

6.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับช้ัน ม.4-ม.6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  คร้ังที ่66 ประจําปีการศึกษา 2559 
  วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต2 

7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมปฏิบัติการ 
   การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  
   วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

8.อนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําปี 2559  
   สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  
   ในพระราชูปภัมถ์ ฯ    
   วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ 

9.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับช้ัน ม.4-ม.6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค  
  ตะวันออก คร้ังที่ 66 ประจําปีการศึกษา 2559  
  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10.รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
    เน่ืองในวันครู คร้ังที่ 61 ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ 
    ศิษยซ์าบซึง้ ในพระคุณครู  
    วันที่ 16 มกราคม 2560 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

11.ครูผูส้อนนักเรียน  
    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 2   
    ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
    คร้ังที่ 66 ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
30.นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร 1. รางวัลครูดี ศักด์ิศรีพรต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

2. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ  
    ตอบปัญหาเก่ียวกับประเทศจีน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

3. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน 

คณะศิลปะศาสตร์  สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

4. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพ 
   ในหัวข้อ สวยงามท่ีสุดในประเทศจีน 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

5. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคําถาม 
    รอบรู้เก่ียวกับประเทศจีน 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

6. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดซุ้ม 
    ภาษาจีน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

7. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขัน
ทักษะการร้องเพลงภาษาจีน   

สถาบันขงจ่ือ แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

9. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน
การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

10. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการ
แข่งขันละครภาษาจีน ศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

11. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลง
ประสานเสียงภาษาจีน    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

12. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดบอร์ดภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

13. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอับดับท่ี 1
การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
31.นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล 
(โดยการปล่อยด้วยมือ)ระดับช้ัน  ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา ครั้งที ่ 65 
ประจําปีการศึกษา 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

32.นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์ ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
33.นายสุทน  ดอนไพร ครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
34.นายภัทรธร นาคะโยคี 1.เหรียญทองชนะเลิศ โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   2.เหรียญเงิน โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคการศึกษา 

35.นายอนุสรณ์ อรุณสวัสด์ิ 
  

1.ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานระดับมัธยม 
   ศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์  สจล. 

2.ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานระดับมัธยม 
   ศึกษาตอนปลาย  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

อพวช. 

3.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงาน  
   วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียว 

4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันต่อเรือ  
   (นักเรียน) 

สโมสรลกูเสือสมุทร 

36.นางมาลินี  แสงสุข ครูท่ีปรึกษาดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
37.นางสาวกมลวรรณ จิตต์ปราณีชัย ครูสังคมดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
38.นางสาวหวานใจ  ประโยธิน ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศเล่านิทานคุณธรรม  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

39.นางสาวดุจเดือน  ศักด์ิวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  โครงงานคุณธรรม  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

40.นายกฤติน  ช้างทองคํา 1.ครูที่ปรึกษาดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 

  เหรียญทอง มารยาทไทย ม.ปลาย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
41.นายธนพจน์  ธงศิลา 1.ครูดีไม่มีอบายมุข ประจําปีพุทธศักราช 2560 สสส.+ คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  2.ครูดี ศักด์ิศรีพรต โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 

   เหรียญทองชนะเลิศ ละครประวัติศาสตร์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

  4.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1   
  โครงงานคุณธรรม  

  5.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
   เหรียญทอง มารยาทไทย ม.ต้น 

  6.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
   เหรียญทอง ละครประวัติศาสตร์ นักเรียน 
   ช้ัน ม.4,ม.5 ระดับภาคกลาง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

42.นางสาววิชิตพรณ์  พัฒนีชัยณ์ 
  

1.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
   เหรียญทองชนะเลิศ ละครประวัติศาสตร์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
   เหรียญเงิน เพลงคุณธรรม 

 

  3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทอง ละครประวัติศาสตร์ นักเรียน 
  ช้ัน ม.4,ม.5 ระดับภาคกลาง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

43.นายอาจหาญ  ยมจินดา ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
มารยาทไทย ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

44.นางสาวรัตนวรรณ  ชุ่มชิต ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการ
แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

45.นายนิวัตร  ชูโชติ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
46.นางมารศรี  สงเคราะห์ 1.ครูดีศักด์ิศรพีรตฯ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
  ระดับ ม.1 - ม.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2   3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

47.นางสาววาทินี  ชูศิลป์ ใบเกียรติคุณได้เป็นครูพ่ีเลียงของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ประจําปีการศึกษา2559 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

48.นางสาวสุรารักษ์  มานะประสพสุข 

  
  
  

1.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน  
  (2D Animation) ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage  
  ประเภท Text Editor 
3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage   
  ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

4.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
  ระดับ  ม.4 - ม.6 

49.นางสาวบังอร ชํานาญเวช 1.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ  
  เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2   2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์  
  จากคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
50.นายอารักษ์  ทันใจชน 1.ครูดีศักด์ิศรพีรตฯ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

  2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

  3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 

  4.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
  ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 

  5.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
  ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 

51.นายประยุทธ  ชลหิรัญ 1.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน    
  (2D Animation) ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2   2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage    
  ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

52.นางสิริกานต์  มาย้ิม 
  
  

1.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ 
  ช้ัน ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
  เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

3.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
   เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

53.นายศรันดร์   คําเรืองฤทธ์ิ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินการ
แข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลัท่ีได้รับ/ปท่ีีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
54.นายปฐมพงษ์  ประยูรยวง รางวัลเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิสตน เพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2  
โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

55.นายพิทักษ ์  หวนสุริยา 1.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น   
   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33  
   ระดับคัดเลอืกตังแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์”  
   ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

  2.รางวัลครูดีมีจรรยา ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 45 ระดับคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

56.นายปราโมทย์ สันทาลุนัย 1.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  
  ระดับคัดเลือกตังแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์”  
  ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

  2.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    
   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 45 ระดับคัดเลือก  
   ตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

57.นายสุนันท ์  บุญเพชร 
  

1.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
  กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
  พลศึกษา ระดับช้ัน ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

2.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  
  ระดับคัดเลือกตังแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์”  
  ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 นายสุนันท์   บุญเพชร(ต่อ) 3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 45 ระดับคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

58.นายภัทร   อัญชลีนุกูล 1.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33  
  ระดับคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์”  
  ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

  2.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเล่นดีเด่น    
  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 45 ระดับคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว

59.นายยุทธศักดิ ์ ศรีบัวพันธุ์ รางวัลครูดีมีจรรยา ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
60.นางสาวพวงเพชร บํารุงพงษ์ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  
ระดับ ม.1 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

61.นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์ 
  
  
  
  

1.รางวัลครูดีมีจรรยา ครูดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
2.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
   แข่งขันร้องเพลงไทย ระดับม.1-3  
   งานศิลปะหตัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันร้องเพลงไทย  
  ระดับม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับเขตการศึกษา คร้ังที่ 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

4.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
  แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา 
  ครั้งที่ 66 
5.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันเด่ียวระนาดเอก  
  ระดับม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับเขตการศึกษา คร้ังที่ 66 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

 นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
(ต่อ) 
  
 

6.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  
  ระดับม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับเขตการศึกษา คร้ังที่ 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

7.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
   แข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับม.4-6  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
   ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  8.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับม.1-3  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
  ภาคตะวันออก ปีการศึกษา ครั้งท่ี 66 

62.นายณรงค์วิทย์  พฤกษาศิลป์ 1.ครูผู้ฝกึสอนและควบคุมนักเรียน เข้ารอบคัดเลือก 
   ตัวแทนกรุงเทพมหานคร การประกวดวงดนตรีสากล 
   ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาในโครงการ “บทเพลงรัก  
   แห่งแผ่นดิน” ปีที่ 6 

กองทัพบกและบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

  2.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่มประเภททีม ข 
  ระดับม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับเขตการศึกษา คร้ังที่ 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

  3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
  แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
  ภาคตะวันออก คร้ังที่ 66 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

63.จ.ส.ต.มหิธร  ธิติปวัตน์ 1.ครูผู้ฝกึสอนและควบคุมนักรียน เข้ารอบคัดเลือก 
  ตัวแทนกรุงเทพมหานคร การประกวดวงดนตรีสากล 
  ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาในโครงการ “บทเพลงรัก 
  แห่งแผ่นดิน” ปีที่ 6 

กองทัพบกและบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

2.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่มประเภททีม ข 
  ระดับม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับเขตการศึกษา ครั้งท่ี 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

 3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
  แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
  ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

64.นายอนุพันธุ์  ปานน่ิม 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 66   
  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับช้ันม.1-3 และ 
  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปะส่ือผสม  
  ระดับชั้นม.1-3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2   2.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
  ประเภททีม ข ระดับม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม-   
  นักเรียนระดับเขตการศึกษา คร้ังที่ 66 

  3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
  แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
  ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

65.นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล 
  
  

1.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวาดภาพ ระดับม.1-3  
  งานศิลปะหตัถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา  
  คร้ังที ่66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  68 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล 
(ต่อ) 

2.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.1-3  
  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา คร้ังท่ี 66 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2  3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
  แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.1-3  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา คร้ังท่ี 66 

66.นางสาววราทพิย์  ศรีอํ่าอ่วม ครูผู้สอนนักเรยีน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน แข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษา ครั้งท่ี 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

  ครูผู้สอนนักเรยีน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน แข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

67.นางสาวจันทรรตัน์  เตชะรุง่โรจน ์ 1.ครูผู้สอนนักเรียน นักเรียนเข้าแข่งขัน 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
  การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
  ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๒ ประเภทงานปะติด 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  ระดับเขตพื้นที่ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

  2.ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
   ประเภท ข ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    
   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

68.นางลินดา  บัวหนู ครูรางวัลดีเด่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
69.นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา 1.โครงการรินนํ้าใจสู่น้องชาวใต้ จ.นราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  2.ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน 
  กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 

70.นางสาวแววดาว มะหามิตร ครูผู้สอนนักเรยีนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด 
โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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รางวัลนักเรียนประจําปีการศึกษา 2559 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1.นายอภิสิทธิ์   พิมสาร 
2.นายไพรสณฑ์  มูลเมือง 

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
(2D Animation) ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

3.นายธวัชชัย   พุ่มเรือง เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

4.นายนราวิชญ์  มะโนเกลือ 1.เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ  
  เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

5.นายธงไชย       สระแก้ว 
6.นายอาณาวินส์  คล้ายบุญมี 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

7.เด็กชายสพลเชษฐ์  มหาพรม 
8.เด็กหญิงอินธุอร    อ่อนขันธ์ 
9.นางสาวกนกนิภา  วันประดุง 
10.นางสาวเปมิกา   หนูคง 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

11.นายทรรปณ์     คงถาวร 
12.นายพีระพงค์  สุวรรณวงศ์ 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับ ม.4 – ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

13.เด็กหญิงชญานี  อินทร์เปลี่ยน 
14.เด็กชายธนธร    อุบลรัตน์ 
15.เด็กชายภัทรพงษ์  เช้ือทอง 

เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ก่ึงอัตโนมัติ ม.1-ม.3 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

16.นายจรณชัย  รัตนพานิช 
17.นายชูเกียรติ  เหล่าพระจันทร์ 
18.นายเริงฤทธ์ิ  สอนเวช 

เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

19.เด็กหญิงปิยดา  แซจิ่ว 
20.เด็กหญิงพรพิมล รัตนะสินชัย 
21.เด็กหญิงสุทธาสินี อินทร์เปล่ียน 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

22.นายนรสิงห์      กุระ 
23.นางสาวปทิตตา  อณาชัย 
24.นายศิรา          วงศ์สง่า 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
25.นายศิรา วงศ์สง่า 
  
  
  

1.ชนะเลิศเหรียญทอง(ระดับเขต) การแข่งขัน 
  โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลายเร่ือง 
  โรงจอดรถอัจฉริยะ สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2.เหรียญเงิน (ระดับภาค) การแข่งขันโครงงาน 
  หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลายเรื่องโรงจอดรถ 
  อัจฉริยะ 
3.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดละคร 
  ประวัติศาสตร์ ม.1 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

4.รางวัลเหรียญทอง การประกวดละคร     
  ประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.6 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

26.เด็กหญิงมณฑิตา  เหมรา 
27.นางสาวรวิวรรณ  นพคุณ 
28.เด็กชายสารัตน์  ประสงค์ยศ 

เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
ระดับ  ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

29.นางสาวกาญจนาภรณ์ กันคล้อย 
30.นางสาววาริศา  ใยยั่งยืน 
31.นางสาวสุวรรณษา  อินปรีเปรม 
32.นางสาวกัญญณทั  สว่างโลก 
33.นางสาววริศรา  จันทรวงษ์ 
34.นางสาวอาทิตยา  มณีงาม 

เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

35.เด็กชายไพรสณฑ ์ มูลเมือง ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร สพม.2 

36.เด็กชายวัชรพงศ์  มูลเมือง ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร สพม.2 

37.น.ส.สุรัชดา   นามรักษ์ เหรียญเงิน  มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท 
นํ้าหนักไม่เกิน 57 กก.  การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับคัดเลือกตังแทนภาค 1 
“ดอกแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สระแก้ว 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

38.นางสาวญาดา   เสมแจ้ง เหรียญทองแดง  มวยไทยสมคัรเล่น รุ่นไลท์เวท 
นํ้าหนักไม่เกิน 60 กก.  การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับคัดเลือกตังแทนภาค 1 
“ดอกแก้วเกมส์” ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สระแก้ว 

39.นางสาวเสาวณี  แก้วคล้าย รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

40.นางสาวณัฐวรรณ  สุขสินชัย รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

41.น.ส.สุรัชดา   นามรักษ์ เหรียญทองแดง  มวยไทยสมคัรเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท 
นํ้าหนักไม่เกิน 57 กก.  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 45 ระดับคัดเลือกตังแทนภาค 1 “สระแก้ว
เกมส”์ ณ จ.สระแก้ว 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สระแก้ว 4 

42.น.ส. สุวัจนา  แจ่มช้อย 
  
  

1.รางวัลที่ 2 La France en défilé 
  การแข่งขันระดับภาค 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 

2.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ  
   ละครสั้นภาษาฝร่ังเศส ศิลปหัตถกรรม 
   ระดับเขตพ้ืนท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

3.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

43.นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์ 
  
  

1.รางวัลที่ 2 La France en défilé  
  การแข่งขันระดับภาค 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 

2.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ  
   ละครสั้นภาษาฝร่ังเศส งานศิลปหัตถกรรม 
   ระดับเขตพ้ืนท่ี  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
43. นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์ (ต่อ) 3.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

44. นายนายวัชรพล วงษ์สุวรรณ 
 

1.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ  
   ละครสั้นภาษาฝร่ังเศส งานศิลปหัตถกรรม 
   ระดับเขตพ้ืนท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

45.น.ส. พรศิริ  ผุดผ่อง 1.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

46.น.ส.ทอฝัน เสมอตะกูล 1. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศละคร
สั้นภาษาฝรั่งเศส   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน 
  ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ศิลปหัตถกรรม 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
47.นายสิทธิพล  บ้านแผ้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองจัดทําฟิวเจอร์

บอร์ดหัวข้อ  LaThaïlande,c’est mon pays   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

48.นางสาวบัณทิตา  ภัททิธนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองจัดทําฟิวเจอร์
บอร์ดหัวข้อ LaThaïlande,c’est mon pays   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

49.น.ส.ณฐัริมน  งามเฉลียว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองจัดทําฟิวเจอร์
บอร์ดหัวข้อ LaThaïlande,c’est mon pays   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

50.นางสาวขวัญใจ  ใหญ่กล้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงวาดภาพตาม
เน้ือเรื่องภาษาฝร่ังเศส 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

51.น.ส. นาฎลดา  เดชณรงค์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงวาดภาพตาม
เน้ือเรื่องภาษาฝร่ังเศส 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

52.นายณัสธร  สโมสร รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษา
ฝรั่งเศส หัวข้อ Le petit prince การแข่งขันทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ เข้ารับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทยฯ 

53. นายอภิสิทธิ์ แจ่มช้อย 
 ในฐานะผูแ้ทนนักเรียน 
 แผนการเรียน  
 ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการภาษา
ฝรั่งเศสตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสท่ีกําหนดให้ หัวข้อ  
Célébrons les 160 ans de relations franco-
thaïes  การแข่งขันทักษะภาษาฝร่ังเศส
ระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทยฯ 

54. นายฤทธิพร วงศ์ละคร 
 ในฐานะผูแ้ทนนักเรียน 
 แผนการเรียน 
 ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลที่ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส 
ประเภท เพลงหมู่ เพลง Royaum de Siam  การ
แข่งขันทักษะภาษาฝร่ังเศสระดับประเทศ เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทยฯ 

55. นางสาวขวัญใจ      ใหญ่กล้า 
รางวัลที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส เร่ือง 
Le petit chaperon rouge การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศสระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทยฯ 

56.นางสาวจันทรกานต์ นุ่มสะคราญ  
57.นางสาวฤดีรัชย์       โถทอง 
58.นางสาวชยาทิพย์     สกุลวสุพันธ์ 

59.นายภัชรพงษ์         เมาหุตานนท์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
60.น.ส.กัญญ์วรา โภชนัตร์ศรีฉาย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง Story telling 

ม.ปลาย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

61.ด.ญ. กัญญารัตน์ พุกต่อม 
  

1.รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน Story telling  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 2.รางวัลระดับรองอันดับ 3 ร้องเพลงสากล ม.ต้น 

62.ด.ญ. ชาลิสา พัตร์สิงห์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Impromptu  Speech สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

63.เด็กหญิงปิยดา แซ่จิว รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Impromptu  Speech สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

64.นางสาวกานต์  ดีวัฒนวงศ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน ASEAN QUIZ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

65.นางสาวรินรนุช  ม่วงมณี รางวัลระดับเหรียญเงิน ASEAN QUIZ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

66.นางสาวเบญญาภา  จะพันธ์ รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน 
ปี 2559 

โรงเรียนนฤทธิยะวรรณาลัย 

67.นางสาวณัฎชา เผือกประเสริฐ รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน 
ปี 2559 

โรงเรียนนฤทธิยะวรรณาลัย 

68.เด็กหญิงกานต์ธิดา    ปรีชา รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

69.นายภูธเรศ      มะโซ๊ะ รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

70.เด็กหญิงปทิตา   สร้อยสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

71.นางสาวลลติภัทร  คงสมจิตร์ 
  

1.ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคัดลายมือ   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
  คัดลายมือสือ่ภาษไทย  ระดับช้ัน  ม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

72.นายภูธเรศ       มะโซ๊ะ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง 
ตามแนว PISA  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โครงการ
รักษ์ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

73.เด็กหญิงปทิตา   สร้อยสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

74.นางสาวลลติภัทร   คงสมจิตร์ 
  

1.ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคัดลายมือ   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย    
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
  คัดลายมือสือ่ภาษไทย ระดับช้ัน ม.4-6  
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

75.เด็กหญิงวันวิสา     ขันมาลา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันแต่งกลอน
สุภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

76.นายวรรณธัช     บางบําเนตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันแต่งอินทร
วิเชียรฉันท์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  โครงการรักษ์
ภาษาไทย  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

77.เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์อ๊ิด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันเขียนเรยีงความ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

78.นางสาวธมลวรรณ    แสท้อง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันเขียนเรยีงความ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
79.เด็กหญิงปวีณา    ประสงค์ดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งการท่อง

อาขยานทํานองเสนาะ  ระดับช้ัน  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 66 ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

80.เด็กหญิงปทิตา     สร้อยสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

81.เด็กหญิงชฎารัตน์ เอ่ียมลาภะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ   
ระดับชั้น  ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 66  
ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

82.นางสาวพนิดา     แก้วตาปี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ   
ระดับชั้น  ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 66  
ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

83.เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปรีชา   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับช้ัน  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา  2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

84.เด็กหญิงเสาวลักษณ์   โพธิอิ๊ด  
85.เด็กหญิงกรกนก  เรืองเดช  
86.เด็กหญิงกุลธิดา   ผุดผ่อง   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) แข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ คร้ังที่  22   
ระดับจังหวัด พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

 สโมสรไลออนส์สากล 
ภาค 310 - เอ 1 

87.นายนนทกร  นางาม 
88.นายนรากร   อ้นมา 
89.นายภูธเนศ   วิสาติ 
  

1.ชนะเลิศ  การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ  
   ระดับ ม.ปลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 2.ชนะเลิศ  การแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ  

  ม.ปลาย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
90.น.ส.กมลวรรณ    แสนบุตร 
91.น.ส.มันตรรินี     คําเพ็ชรร์ 
92.ด.ญ.ฐานิตา     ชาติสุทธิพล 

รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง
ระดับ ม.ปลาย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 

93.ด.ช.ภควัต    โคว้มณ ี
94.ด.ช.ปฏิพล    สิทธิกุล 
95.ด.ช.ธนวัฒน์  สุขแสวง 

รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ระดับ ม.ต้น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 

96.ด.ช.มัณณัฐเศรษฐ์   มิ่งขวัญวเรณยา 1.รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเครื่องบิน 
  พลังยางระดับ ม.ต้น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 

2.เหรียญทอง การแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง 
  ประเภทบินไกล(โดยปล่อยด้วยมือ) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

97.ด.ญ.เวธินี ยินดีเหมาะ รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง
ระดับ ม.ต้น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 

98.ด.ช.ภูริพัฒน์ หนูเข่ง รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง
ระดับ ม.ต้น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้เครื่องบินเล็ก 

99.ด.ช.ธนวัฒน์ สุขแสวง เหรียญทอง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยางประเภท
บินไกล(โดยปล่อยด้วยมือ) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

100.น.ส.ปทิตตา อณาชัย 
101.นายจรณชัย รัตนะพานิชย์ 
  

1.ชนะเลิศเหรียญทอง (ระดับเขต) การแข่งขัน 
  โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลายเรื่อง 
  โรงจอดรถอัจฉริยะ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.เหรียญเงิน (ระดับภาค) การแข่งขันโครงงาน 
  หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลายเรื่องโรงจอดรถ 
  อัจฉริยะ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

102.คณะนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
และวัฒนธรรม 

1.รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม  
  ระดับ ม.4 - ม.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 2.รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม  
  ระดับ ม.1 - ม.3 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
คณะนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
และวัฒนธรรม  (ต่อ) 
  

3.รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน คุณธรรม 
  ระดับ ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

4.รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น  
   ระดับ ม.4 - ม.6 
5.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดละคร 
  ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 
6.รางวัลเหรียญทอง การประกวดละคร  
   ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

103.เด็กชายรงัสรรค์   หลวงราชปริมาณ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

104.นายณัฐพล  อู่อ้น รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-
ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

105.เด็กชายศิลา  จูสิงห ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ระดับ ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

106.เด็กหญิงอรุณวดี  เตียนมีผล รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ระดับ  ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

107.นางสาวศศิวิมล  ทาท่าหว้า รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

108.นายอภิวรรธน์  จ้อยชม รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

109.เด็กหญิงอรอุมา  มีเหง้า รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

110.เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งจันทร์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

111.นายหัตถชัย  กิจบํารุง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

112.นายธนายุต  บุบผาวาส รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
113.เด็กหญิงดวงกมล  แจ่มจกัษุ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ 

ด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

114.เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสนัต์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

115.เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือศรี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

116.นางสาวกาญจณ ี สุคะมะโน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

117.นางสาวนภาพร  กีโดย รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว 
ระนาดเอก ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

118.เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ รางวัลเหรียญเงินชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียว 
ระนาดทุ้ม ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

119.นายชยุต  ช่ืนอารมณ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

120.นางสาวชนาภา  ครุฑสา การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2

121.คณะนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 

1.รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง  
  ระดับช้ัน  ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรี 
  ลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

3.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย 
  อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

122.นางสาวดลพร  ศิลา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

123.นางสาววรดา  ภู่เพชร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

124.นายพงศกร  เลิศเพ็ญพักตร์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

125.นายธนวัต  ประจวบบุญ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
126.นายชัยศิริ  อกอุ่น ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพสุวรรณภูมิ 
127.นายนภดล  เผือกแสงทิพย์ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สุวรรณภูม ิ

128.คณะนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

129.นางสาวณิชาพร  คําดีเงิน รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่  1  
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
ประเทศจีน กิจกรรม PIM Language Compettition 
คร้ังท่ี 1  ปี 2559 

คณะศิลปะศาสตร์   
สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

130.นางสาวสุพิชฌาย์  โยกระโทก รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ
ในหัวข้อ สวยงามที่สุดในประเทศจีน  
กิจกรรม มหกรรมตรุษจีนรังสิต คร้ังที่ 8 ปี 2559 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

131.นางสาวเบญญาภา  จะพันธุ์ 
132.นางสาวณัฏชา  เผือกประเสริฐ 

รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การแข่งขัน 
ตอบคําถามรอบรู้เกี่ยวกับประเทศจีน  
กิจกรรม มหกรรมตรุษจีนรังสิต คร้ังที่ 8  ปี 2559 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

133.นางสาวมาริสา   บุญฤทธิ์  
134.นายฐานทัพ    ไผ่ทอง 
135.นายณัฐพล      อู่อ้น 
136.นายคเนตร์     เกิดศิริ 
137.นาวสาวชนนิกานต์   โชติช่ืน 
138.นางสาวศศิชา  ศุโภทยาน 
139.นางสาวไอลดา  สุธาคํา 
140.นางสาวอภิภัทรา  อิ่มจันทร์ 

รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย  
การแข่งขันจัดซุ้มภาษาจีน กิจกรรม เปิดโลภาษาจีน
พาเพลิน  ปี 2559 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

141.นายสาริน   แซ่หยวน รางวัลถ้วยรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
โครงการแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน  
 ปี 2559 

โรงเรียนเทพลีลา ร่วมกับ 
สถาบันขงจ่ือ แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

142.นางสาวณิชาพร  คําดีเงิน รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2559

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปทีี่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
143.นางสาวทักษิณา  จริตชีวะ รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

144.นางสาวสมิตา   บุญคํา รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

145.นางสาวชนนิกานต์  โชติช่ืน 
146.นายณัฐพล             อู่อ้น 
147.นายภูธเนศ             วิสาติ 
148.นางสาวศิริลักษณ์  สุจริตภักดี 
149.นายสาริน              แซ่หยวน 

รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

150.นางสาวเบญญาภา  จะพันธุ์ 
151.นางสาวณัฏชา   เผือกประเสริฐ 
 

รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
นําเสนอโครงงานภาษาจีนศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 2 

152.นายฐานทัพ  ไผ่ทอง 
153.นางสาวปวรัตน์  ศรีนวล 
154.นายอนุพล    เขตนิมิต 
155.นายกิติกร  ชาวยอง 
156.นางสาวชาลิสา  อรุณพูลทรัพย์ 
157.นางสาวสิริธร  ปัญญา 

รางวัลเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย การแข่งขันร้อง
เพลงประสานเสียงภาษาจีน    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

158.นางสาวอภิภัทรา  อิ่มจันทร์ 
159.นางสาวดวงมณี   สมร 
160.นายฐานทัพ  ไผ่ทอง 

รางวัลถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันจัดบอร์ดภาษาจีน กิจกรรมตรุษจีน 
คร้ังที่  9 ปี 2559 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

161.นายสุทธิเกียรติ   แต่งศรี 
162.นายมารุต  เทียมเมือง 
163.นางสาวศศิธร  ขําชุ่ม 
164.นางสาวพรพรรณ  ย้ิมแดง 
165.นางสาวหทยัรัตน์  ซ่ือสกุลศักดิ์ 
166.นางสาวอรกานต์  อ่อนน้อมวี 
167.นางสาววิจิตรา  เชียงเอม 

รางวัลถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน กิจกรรมตรุษจีน 
คร้ังที่  9   ปี 2559 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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    ตอนที่ 2 
           ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา  
 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
1.1  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศกึษาและอัตลักษณข์องโงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน 
1.1 กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 

 
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติด ี
มีระเบียบวินัย นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

 
 
นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม ความ
ประพฤติดีงามและมีระเบียบวินัย
ร้อยละ 95 

มาตรฐานที ่1 
 

1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่ชั้น
มัธยมศึกษาชัน้ปีที่1 และ 4 

นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้
ปรับตัวด้านการเรียนการสอน
และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน
พรตพิทยพยัต 

นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้
ปรับตัวด้านการเรียนการสอน
และสิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน
พรตพิทยพยัต คิดเป็นร้อยละ 90 

 

1.3 กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน
จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 
และ6  

นักเรียนที่จะสาํเร็จการศึกษาภาค
บังคับ (ม.3) และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ม.6) มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจและเตรียมศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป  

นักเรียนที่จะสาํเร็จการศึกษาภาค
บังคับ (ม.3) และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ม.6) มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจและเตรียมศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป คิดเป็น 
ร้อยละ 90 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1.4 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ราชการและสถานศึกษา 

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางราชการและสถานศึกษาได้
อย่างน่ายกย่อง 

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ราชการและสถานศึกษาได้อย่าง 
น่ายกย่องร้อยละ 90 

 

1.5 กิจกรรมการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะที่
ถูกต้อง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะที่ถูกต้อง 

 

1.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย เข้า
ร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติตน
ในชีวิตประจําวันได้ 

นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย 
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมสอบ
ธรรมศึกษา สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติตนในชวิีตประจําวันได ้

 

2. โครงการประสานส่งเสรมิ 
และดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ได้รับการดแูละช่วยเหลอื 
นักเรียนสามารถดํารงชีวติอย่างมี
คุณภาพและมีทักษะในการ
ทํางาน อยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
 
นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 90 ได้รับการดูและ
ช่วยเหลือ นักเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ทักษะในการทํางาน อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที ่1 
 

2.2 กิจกรรมแก้ปัญหา
นักเรียนมาสายและพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค ์

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
สามารถแสวงหาความรูในระบบ
โรงเรียนและฝึกทักษะที่จําเป็น
พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 90 สามารถแสวงหาความรู้
ในระบบโรงเรียนและฝึกทักษะที่
จําเป็นพร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 

2.3 กิจกรรมบูรณาการทักษะ
ชีวิต จิตอาสาตามรอยพระ
ยุคลบาทและจติอาสาป้องกัน
เอดส ์เทิดพระเกียรติพระองค์
โสมสวลฯี  

นักเรียนจิตอาสามีความเอื้ออาทร
ต่อเพ่ือร่วมสังคม บําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคมทั้งสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
ได้อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตอาสา 
มีความเอื้ออาทรตอ่เพ่ือร่วมสังคม 
บําเพ็ญประโยชน์ตอ่สังคมทั้ง
สามารถดูแลสขุภาพของตนเอง
และผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2.4 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมคณะสีของนักเรียน 

นักเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ี ปลอดจากปัญหา
สารเสพตดิ และความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

นักเรียนร้อยละ90 มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
ปัญหาสารเสพติด และความ
สามัคคีในหมู่คณะ  

 

2.6 กิจกรรมทาํบัตรนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4  

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตมี
บัตรประจําตัวนักเรียน หลักฐาน
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 100 มีบัตรประจําตัว
นักเรียน 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกทีด่งีาม  และค่านิยมความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรยีน 
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่ชั้น
มัธยมศึกษาชัน้ปีที่1 และ 4 

 
 
นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้
ปรับตัวด้านการเรียนการสอน
และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน
พรตพิทยพยัต 

 
 
นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้
ปรับตัวด้านการเรียนการสอนและ
สิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน
พรตพิทยพยัต คิดเป็นร้อยละ 90 

มาตรฐานที ่1 
 

1.2 กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน
จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 
และ6  

นักเรียนที่จะสาํเร็จการศึกษาภาค
บังคับ (ม.3) และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ม.6) มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจและเตรียมศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป  

นักเรียนที่จะสาํเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ม.6) มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจและเตรียมศึกษาต่อ
ในระดับสูงต่อไป  
คิดเป็นร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมงานเศรษฐกิจ   
     พอเพียง  

 
 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไป
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

 
 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนท่ีสามารถ 
นําความรู้ที่ได้จากฐานการเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใ์นชีวติจนนําไปสู่การใช ้
“วิถีชีวิตอย่างพอเพียง” 

มาตรฐานท่ี 
1 , 2 , 3 

 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย 
2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจําปี 

 
 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน
สนใจดแูลสุขภาวะร่างกายของ
ตนเองรับทราบสภาพร่างกาย
และจิตใจของตนเองนําไป
ปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริม 

 
 
ผู้เรียนให้ความสําคัญโดยเข้ารว่ม
กิจกรรมท่ีอนามัยโรงเรียนจัดข้ึน 
และเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ร้อยละ 100 

มาตรฐานท่ี 
1 , 2 , 3 

 

2.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพครู
ประจําปี 

เพ่ือให้ครูทุกคนในโรงเรียนสนใจ
ดูแลสุขภาวะร่างกายของตนเอง
รับทราบสภาพร่างกายและจิตใจ
ของตนเองนําไปปรับปรุงแก้ไข
หรือส่งเสริม 

ครูให้ความสําคัญโดยเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีอนามัยโรงเรียนจัดข้ึน 
และเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ร้อยละ 100 

 

3. โครงการพัฒนางาน
บริหารทัว่ไป 
3.1 กิจกรรมพัฒนาด้าน
โภชนาการให้ถูกต้องตามหลัก
อนามัย 

 
 
โรงเรียนมีระบบดูแลรักษา 
ความสะอาดในโรงอาหารและ
สุขลักษณะ  

 
 
นักเรียน ครูและบุคลาการทาง
การศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ
มีความรู้และเข้าใจในการบริโภค
และประกอบอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ 

มาตรฐานที ่2 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทํางานอย่างมีระบอบประชาธิปไตย 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการประสาน 
ส่งเสริม และดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
1.1 กิจกรรม อบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.2 
และ ม.5 

 
 
 
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนด้านคุณภาพ
ให้มีความรูแ้ละทักษะท่ีถูกตอ้ง
เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองครอบครัว
และตัวอย่างชมุชน 

 
 
 
นักเรียนได้รับการอบรมด้าน
ส่งเสริมคุณภาพให้มีความรู้และ
ทักษะทีถู่กตอ้งเป็นประโยชน์แก่
ตนเองครอบครัวและตัวอย่าง
ชุมชน  นักเรียนร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นํา 

มาตรฐานที ่1 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
1.1กิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตร 

 
 
จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาที่ 3 , 6 

 
 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนจบ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 , 6 
เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตร 

มาตรฐานท่ี 
1, 2, 3 

1.3 กิจกรรมตวิ O-NET,  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียน
พรตพิทยพยัต ในปีการศึกษา 
2559 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2558 
จากการทดสอบ O-NET 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต  
ชั้น ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6 ทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1.4 กิจกรรมการสอนปรับ
พ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4  

เพ่ือนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานการ
ปรับตัวด้านการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ใน
การเรียน 

นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่สามารถ
นําไปใช้ในการเรียนระดับทีส่งูข้ึน 

 

1.5 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ
วันเสาร์ 

นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีผลการเรียนดีข้ึน 
 

นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และการสอบทัง้ในโรงเรียนและผล
การสอบ LAS และ O-NET เพ่ิมข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 90 

 

2. โครงการประสานส่งเสรมิ 
และดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
2.1 กิจกรรมแก้ปัญหา
นักเรียนมาสายและ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 
 
นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
สามารถแสวงหาความรูในระบบ
โรงเรียนและฝกึทักษะที่จําเป็น
พร้อมทั้งมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

 
 
นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 90 สามารถแสวงหาความรู้
ในระบบโรงเรียนและฝึกทักษะที่
จําเป็นพร้อมท้ังมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

มาตรฐานที ่1 
 

2.2 กิจกรรม สุขภาพ เพศ 
เอดส ์งดสูบบุหร่ีโลกและ
ต่อต้านยาเสพติด 

บุคลากร ของบุคลากรใน
สถานศึกษามีสขุภาพแข็งแรง
ปลอดจากปัญหาภัยเอดส์ เพศ
และสารเสพติด 

บุคลากรร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดจากปัญหาภัยเอดส์ เพศและ
สารเสพตดิ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พัฒนานกัเรียนด้านวชิาการเต็มศักยภาพสูค่วามเป็นสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 มแีผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของชาต ิ

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการวจัิยและพัฒนา
หลกัสูตรสถานศกึษา 
1.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครบทั้ง 8กลุ่ม
สาระ 

 
 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลกัสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 

2. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
2.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สามารถแข่งขัน
กับสถาบันการศึกษาภายนอกได้ 

 
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 90 
มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สามารถแข่งขนักับ
สถาบันการศึกษาภายนอกได้ 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมงานจัดการเรียน
การสอน 

 
 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตดําเนินการ
จัดตารางสอนเหมาะสมกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

 
 
มีตารางสอนและตารางเรียน
ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียน 
และครู 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 
 

1.2 กิจกรรมรบัสมัคร
นักเรียน ม.1 และ ม.4 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตดําเนินการ
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

มีนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2.1  กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา  

 
 
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น 

 
 
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิที่สูงขึ้น 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลย ีและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมจดัหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน 

 
 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตดําเนินการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน 

 
 
นักเรียน ครูคอมพิวเตอร์  
มีอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เหมาะสม
สําหรับการจัดการเรียน 
การสอน คิดเป็นร้อยละ 90 

มาตรฐานที ่1 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร์สามารถแขง่ขัน
กับสถาบันการศึกษาภายนอกได้ 

 
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 90 
มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สามารถแข่งขนักับ
สถาบันการศึกษาภายนอกได้ 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 

2. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2.1 กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ 

 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัต
จํานวน 180 คน มีความรู้และ
เจตคตทิีด่ีตอ่การดูแลสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งทะเล และมีทักษะในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนพรตพิทยพยัตจํานวน 180 
คน นําความรู้และเจตคติทีด่ตี่อการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล มา
เผยแพร่ตอ่บุคคลอื่นโดยสามรถ
เขียนบรรยาย วาดภาพ จัดป้าย
นิเทศ หรือแผนผังความคิดจากสิ่งที่
ได้จากกิจกรรมที่ค่ายวิทยาศาสตร์
จัดข้ึน 

มาตรฐานท่ี 
1, 2 , 3 

 
 

2.1 กิจกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

นักเรียนได้รู้จักการนําเสนอผลงาน
ตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้องและไดนํ้าประสบการณ์ตรง
ไปประยุกตใ์ชใ้นการดําเนินชีวิต 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

2.3 กิจกรรมอากาศยาน นักเรียนสามารถประดิษฐ์และ
ออกแบบ เครื่องร่อน เคร่ืองบิน
พลังยางได้ 

นักเรียนประดษิฐ์และออกแบบ 
เครื่องร่อน เคร่ืองบินพลังยาง และ
มีความพร้อมในการเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภทต่างๆ 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2.4 กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
การศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์
ช้ันมัธยมศึกษา 1-6 

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ใช้สือ่-อุปกรณ์ 

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้
ใชส้ื่อ-อุปกรณ์ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจใน 
เน้ือหามากข้ึน 

 

2.5 กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ทาง
คณิตศาสตรแ์ละสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้

 

2.6 กิจกรรมสง่เสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์  

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต
ได้รับความรู้และทักษะทางดา้น
คณิตศาสตรส์ามารถเข้าแข่งขันได้

นักเรียนแต่ละระดับชั้นสมัครเข้า
แข่งขันคณิตศาสตร์ตามเป้า 
ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 100 

 

2.7 กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร ์ทกุรายการ  
ร้อยละ 100 

 

2.8 กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู้คณติศาสตร ์

นักเรียนได้เรียนรู้และปรับพ้ืน
ฐานความรู้ที่จําเป็นในการเรียน
คณิตศาสตร ์ในระดับสูงขึ้น 

นักเรียนได้รับความรู้จากการปรับ
พ้ืนฐานความรู้ที่จําเป็นในการเรียน
คณิตศาสตรร้์อยละ 100 

 

2.9 กิจกรรมสอนเสริม
นักเรียนที่มีศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร ์

1. นักเรียนได้รับการสอนเสริมให้
มีทักษะและประสบการณใ์นการ
แก้โจทย์ปัญหาระดับที่ซับซ้อน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
และประสบการณ์ในการแก้โจทย์
ปัญหาระดับทีซ่ับซ้อน 

 

2.10 กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางทักษะภาษาไทย 

1. นักเรียนโรงเรียนพรตพิทย
พยัตเข้ารับการอบรมให้มีความรู้
ทักษะภาษาไทยเข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยจากหน่วยงานภายนอกได้

1.นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 10 มีทักษะดีเย่ียมทาง
ภาษาและแข่งขันทักษะภาษาไทย
จากหน่วยงานภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2.11 กิจกรรมฝึกทักษะอ่าน 
คิด วิเคราะห์  

นักเรียนมีทักษะอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ร้อยละ 90 มีทักษะอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

 

2.12 กิจกรรม เตรียมความ
พร้อมสอบ LAS 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
มีความรู้และความสามารถสอบ 
LAS มีผลการสอยอยู่ในระดบัด ี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ร้อยละ 90 สอบ LAS มีผลการ
สอบอยู่ในระดบัด ี

 

2.13 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 
   ปลายเข้าร่วมการสอบธรรม 
   ศึกษา 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 
    ปลายที่เข้าร่วมการสอบธรรม 
    ศึกษามีผลการสอบ ผ่าน  
 

1. ร้อยละ 90 นักเรียนชั้นมัธยม 
    ศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 
    การสอบธรรมศึกษา 
2.ร้อยละ 90  นักเรียนชั้นมัธยม 
   ศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วม 
   การสอบธรรมศึกษามีผล 
   การสอบผ่าน  

 

2.14  กิจกรรมศิลปะทัศนศึกษา นักเรียนได้พัฒนาทักษะทาง
ศิลปะด้านการวาดภาพทิวทัศน์ท่ี
ถูกต้อง 

นักเรียนมีความสามารถวาดภาพ
ทิวทัศน์ได้ถูกตอ้งและสวยงาม 

 

2.15 กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะความสามารถ
ทางศิลปะ 

สนับสนุนการเรียนการสอนศิลปะ 
ส่งเสริมทักษะความสามารถของ
นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์
ในการแข่งขันทักษะทางด้าน
ศิลปะ 

นักเรียนมีความสามารถทางด้าน
ศิลปะทั้ง ม.ตน้ และ ม.ปลาย  
ในระดับ รอ้ยละ100 
 

 

2.16 กิจกรรม แข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะส ี

นักเรียนได้เลือกกิจกรรมกีฬาตาม
ความถนัดและความสนใจและ
พัฒนาทักษะ ศิลปะดนตรีกีฬา
และเป็นตัวแทนในการแข่งขัน
ระดับโรงเรียน ระดับเขต และ
ระดับชาต ิ

นักเรียนร้อยละ 80 ได้เลือก
กิจกรรมกีฬาตามความถนัดและ
ความสนใจและพัฒนาทักษะ 
ศิลปะดนตรีกีฬาและเป็นตัวแทนใน
การแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับ
เขต และระดับชาต ิ
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2.17 กิจกรรมกิจกรรม
ส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬา
พ้ืนบ้าน 

นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการเล่น
กีฬาไทยและกฬีาพ้ืนบ้านเกิด
ความสนุกสนานและเห็นคุณค่า
ความสําคัญของกีฬาพ้ืนบ้านไทย 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
เก่ียวกับการเล่นกีฬาไทยและกีฬา
พ้ืนบ้านเกิดความสนุกสนานและ
เห็นคุณค่าความสําคัญของกีฬา
พื้นบ้านไทยและร่วมอนุรักษ์กีฬาไทย 

 

2.18  กิจกรรมกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬา 

นักเรียนที่มีศักยภาพด้านกีฬา 
ให้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
สูงข้ึน และนักกีฬาตัวแทนของ
โรงเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพ 
ด้านกีฬาได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพสูงข้ึน และนักกีฬาตวัแทน
ของโรงเรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมงานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

 
 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนท่ีสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากฐานการเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใ์นชีวติจนนําไปสู่การใช ้
“วิถีชีวิตอย่างพอเพียง” 

มาตรฐานที ่1 , 2 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน.ที/่ตัวบ่งช้ี)
1. โครงการวจัิยและพัฒนา
หลกัสูตรสถานศกึษา 
1.1 กิจกรรมการอบรมครูใน
เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชา IS 

 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต  
มีความสามารถจัดการเรียนการ
สอนวิชา IS อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนพรตพิทยพยัตรอ้ยละ90 
มีความสามารถจัดการเรียนการ
สอนวิชา IS อย่างมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที ่2 
 

2. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
ครูและนักเรียนด้านการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
นํามาสร้างสื่อนํามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีนํามาสร้างสื่อนํามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 
1 , 2 , 3 

1.2 กิจกรรมจดัอบรม
ปฏิบัติการโรงเรียนคู่สหกิจ 
(งานโรงเรียนคู่สหกิจ) 

ความพึงพอใจในการจัดอบรม ความพึงพอใจของครู บุคลากร 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตและ
โรงเรียนคู่สหกิจ 

 

1.3 กิจกรรมนิเทศการศึกษา ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนํา
ผลไปใช้ปรบปรุงในการเรียนการ
สอนอย่างสมํ่าเสมอ 

1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ในการ    
   จัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนตาม 
   บทบาทหน้าที่และ จรรยาบรรณ 
2. ครูร้อยละ 100 นําผลกรนิเทศ 
   ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ม ี
   ประสทิธิภาพ 

 

3. โครงการพัฒนางาน
บริหารบุคลากร 
3.1 กิจกรรมดาํเนินการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้รับการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพได้ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ 

 
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาความรู้และศักยภาพได้
ทันสมัยทันเหตุการณ์ 

มาตรฐานที ่1 , 2 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

3.2 กิจกรรมพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัตรอ้ยละ90 
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 

3.3 กิจกรรมจดัจ้างครูอตัรา
จ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีครูและ
บุคลากรเพียงพอตอ่การจัดการ
เรียนการสอนและการบริการ  
 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีครูและ
บุคลากรเพียงพอตอ่การจัดการ
เรียนการสอนและการบริการ  
คิดเป็นร้อยละ 90 

 

3.4 กิจกรรมประชุมครู
ประจําเดอืนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต เข้าร่วม
ประชมุประจําเดือนเพ่ือรับฟัง
นโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัตรอ้ยละ 90 
เข้าร่วมประชุมประจําเดอืนเพ่ือรับ
ฟังนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.5 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพและวิชาชีพข้ันสูง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนและเพิ่มพูนวิทย
ฐานะใหสู้งขึ้น 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัตรอ้ยละ 90 
ได้พัฒนาศักยภาพของตนและ
เพ่ิมพูนวิทยฐานะให้สูงข้ึน อนั
นํามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการ
สอนตอ่ไป 

 

3.6 กิจกรรมเสริมขวัญและ
กําลังใจครูอตัราจ้างและ
ลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีอายุงาน
ครบ 8 เดือน 

ครูอตัราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
ได้รับการเสริมขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ครูอตัราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
ได้รับการเสริมขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 90 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

3.8 กิจกรรมสง่เสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้รับการ
อบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านกรสอนและปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ร้อยละ90 
ได้รับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านกรสอนและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

3.9 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ร้อยละ90 
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

 

3.10 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ครูผู้สอนสู่กรอบอ้างอิง
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศไดร้ับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
สอนภาษาอังกฤษโดยสถาบัน
หรือหน่ายงานอื่นเพ่ือพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน 

ครูสอนภาษาตา่งประเทศ 
ร้อยละ 90 เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการสอน
ภาษาอังกฤษที่ดําเนินการโดย
สถาบันหรือหน่วยงานอื่นเฉลี่ย
จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 

3.11 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีไปศึกษา
ดูงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี รอ้ยละ 90  
มีความรู้ความสามารถรวมทัง้
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการของฝ่ายต่างๆ 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารงบประมาณ 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สํานักผู้อํานวยการ 

 
 
การดําเนินกิจกรรมของสํานักงาน
ผู้อํานวยการสามารถเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามเวลาที่
กําหนด 

 
 
ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีมาติดตอ่
สามารถดําเนินงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

มาตรฐานที ่2 , 4 

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 

เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสาร
งานด้านธุรการ บริหารเอกสาร
ราชการของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมีความถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

การติดต่อประสานงานด้านธุรการ 
บริหารเอกสารราชการของ
หน่วยงานภายในและภายนอกมี
ความถูกต้องและรวดเร็ว 

 

1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานนโยบาย
และแผนงาน 

1. งานนโยบายและแผนงานมี  
   ระบบบริหารจัดการที่เป็น 
   ระบบ 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ 
   ประจําปีงบประมาณ 2559 

1. ผู้ใช้บริการ ติดตอ่ประสาน 
    งานได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
2.ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ 
   การประจําปีงบประมาณ 2559 

 

1.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
เข้ารับพัฒนาทํางานให้มี
ประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของบุคลากรกลุ่ม
บริหารงบประมาณเข้ารับ
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการตลอดจนการ
บริการมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

2. โครงการสาธารณูปโภค
โรงเรียน 

โรงเรียนสามารถดําเนินการจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กําหนด 

นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
หรือผู้มาตดิต่อกับโรงเรียนได้ใช้
บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่าง
พอเพียง เช่น นํ้า ไฟ โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต ในการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ต่างๆ  

มาตรฐานที ่2 
 

3. โครงการงานยานพาหนะ
และบรกิารสาธารณะ 
3.1 กิจกรรมจดัซือ้นํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

 
 
นักเรียน-ครูและบุคลากร ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ  

 
 
นักเรียน-ครูและบุคลากร  
ร้อยละ90 ได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการ 

มาตรฐานที ่2 
 

3.3 กิจกรรมซอ่มบํารุงรถยนต์
ราชการ 

ยานพาหะนะได้รับการซ่อมบํารุง
เพ่ือการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ยานพาหนะมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานได้ยาวนาน ให้ผู้รับบรกิาร 
มีความพึงพอใจ 

 

4. โครงการพัฒนางาน
บริหารบุคลากร 
4.1 กิจกรรมดาํเนินการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้รับการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพได้ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ 

 
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาความรู้และศักยภาพได้
ทันสมัยทันเหตุการณ์ 

มาตรฐานที ่2 , 3 

4.2 กิจกรรมพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ร้อยละ90 
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

5. โครงการพัฒนางาน
บริหารทัว่ไป 
5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
พรตพิทยพยัตมีวัสดอุุปกรณ์ 
เครื่องมือเพียงพอตอ่การ
ดําเนินงาน 

 
 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถ
สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภายนอกและภายในสามารถ
รับทราบข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

มาตรฐานที ่2 
 

5.2 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมดแูลรกัษา
โสตทัศนูปกรณ์ 

โรงเรียนมีบริการโสตทัศนูปกรณ์
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ความพร้อม 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 มีโสตทัศนูปกรณ์
ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

 

5.3 กิจกรรมสร้างเตาเผาถ่าน โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีเตาเผา
ถ่านสําหรับกําจัดขยะที่เป็นเศษ
ก่ิงไม้ ต้นไม ้

โรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถ
กําจัดขยะ ขยะที่เป็นเศษก่ิงไม้ 
ต้นไม้ ด้วยเตาเผาถ่านที่สร้างข้ึน 

 

5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
และจดัเก็บเอกสาร 

โรงเรียนมีระบบจัดการงาน
สํานักงานที่ดี มีการนําระบบ
สารสนเทศมาใช ้ 

โรงเรียนติดตอ่สื่อสาร และ
ประสานงานในการดําเนินงานกับ
หน่วยงานต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

 

5.5 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ทางระบายนํ้าและลอกท่อ ยก
พ้ืนภายในบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีมีความ
พร้อม สะอาด ปลอดภัย ไม่เกิด
ปัญหาการใช้งาน 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสภาพแวดล้อมและการ
เดินทางปลอดภัย  

 

5.6 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
และอาคารและโรงอาหาร 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมอีาคาร
สถานที่มีความพร้อม สะอาด 
ปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาการใช้งาน

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสภาพแวดล้อมและการ
เดินทางปลอดภัย 

 

5.7 กิจกรรมปรับซ่อมและ
พัฒนาระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 
สะดวก ปลอดภัย ประหยัด
พลังงานและพรอมใช้งาน 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีระบบไฟฟ้าใช้ที่มีคุณภาพ 
สะดวก ปลอดภัย 
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

5.8 กิจกรรมปรับซ่อมงาน
ประปาและน้ําดื่มโรงเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมี
ระบบงานประปาและนํ้าดื่ม ที่มี
ความสะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีนํ้าประปาและนํ้าดื่ม ท่ีมี
ความสะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

 

5.9  กิจกรรมบํารุงรักษา
อาคารและสถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 

โรงเรียนมีอาคารและสถานทีท่ี่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารวชิาการ 
1.1 กิจกรรมจดัหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน 

 
 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตดําเนินการ
จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ที่
เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน 

 
 
นักเรียน ครูคอมพิวเตอร์ มอีุปกรณ์
สําหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เหมาะสม
สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 90 

มาตรฐานที ่1 , 4 

2. โครงกาพัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 
2.1 กิจกรรมสง่เสริมการใช้
สารสนเทศ(งานระบบ
เครือข่าย) 

 
 
ระบบเครือข่ายของโรงเรียน
พรตพิทยพยัตมีสภาพดีใช้งานได้
สะดวก 

 
 
ครูและนักเรียนสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ด้เป็น
อย่างด ี

มาตรฐานที ่2 , 3 

2.2 กิจกรรมจดัฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบ E-Office 

1. จัดอบรมระบบ E-Office 
ให้แก่ครแูละบุคลากรโรงเรียน
พรตพิทยพยัต 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียน
พรตพิทยพยัต สามารถใช้งาน
ระบบ E-Office ได้เป็นอย่างด ี
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

3. โครงกาพัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 
3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

 
 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ และเกิดประสทิธิผลสูงสุด

 
 
ผู้รับบริการไดร้ับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

มาตรฐานที ่1 , 3 

4. โครงการพัฒนางาน
บริหารทัว่ไป 
4.1 กิจกรรมจัดทําวารสาร
โรงเรียน/แผ่นพบั/การ์ดอวยพร 

 
 
โรงเรียนมีวารสาร แผ่นพับและ
บัตรอวยพรเพ่ือประชาสมัพันธ์
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

 
 
โรงเรียนสามารถเผยแพร่การ
ดําเนินงานของโรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนรับทราบข่าวสารของโรงเรียนได้
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที ่2 , 4 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี)

1. โครงกาพัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2558 

 
 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ 12 

 
 
บุคลากรในสถานศึกษา ทุกกลุ่มงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติงาน อย่าง
มีระบบและคณุภาพสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานของสถานศึกษาและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาตรฐานที ่2 , 4 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้และมีบรรยากาศ ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
1.1 กิจกรรมพัฒนางาน
สํานักงานวิชาการ 

 
 
ครูและบุคลากรมีสื่อการเรียน
การสอน 

 
 
ครูและบุคลากรสอนบรรจุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ร้อยละ 100  

มาตรฐานที ่1 

2. โครงการพัฒนางาน
บริหารทัว่ไป 
2.1 กิจกรรมรักษ์ต้นไม ้

 
 
โรงเรียนมีพันธ์ุไม้ประเภทต่างๆ
มากขึ้น  

 
 
นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษา
ดูแลต้นไม ้

มาตรฐานที ่2 
 

2.2 กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดสรรวสัด ุอุปกรณ์และส่ือเพ่ือการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและพรอ้มใช ้

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณก์ารเรียน (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

โรงเรียนดําเนินการจ่าย 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์
การเรียน ให้ทุกคน ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และตรงตามเวลาที่กําหนด 

นักเรียนทุกคนได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 
1/2559 

มาตรฐานที ่2 
 

2. โครงการพัฒนางานบริหาร
ท่ัวไป 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการ
จัดการ 

 
 
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับบริการ
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงาน 

มาตรฐานที ่2 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 ส่งเสริมโรงเรียนเปน็ศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการประสาน ส่งเสริม 
และดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
1.1 กิจกรรมสมัพันธ์ชุมชน 

สถานศึกษากับทางราชการ 
ชุมชน องค์กรส่วนปกครอง
ท้องถ่ินและสถาบันต่างๆ มีการ
ประสารความร่วมมือกันพัฒนา
งานต่างๆเป็นอย่างด ี

สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน 
องค์กรส่วนปกครองท้องถิน่และ
สถาบันต่างๆ มีการประสารความ
ร่วมมือกันพัฒนางานต่างๆ 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที ่1 

2. โครงการพัฒนางาน
บริหารทัว่ไป 
2.1 กิจกรรมชมุชนสัมพันธ ์

 
 
โรงเรียนพรตพิทยพยัตและ
ชุมชนมีความรว่มมือกันในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

 
 
โรงเรียนและชมุชนมีความสัมพันธ์ 
อันดตี่อกันใหค้วามร่วมมือและ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่2 
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     ส่วนที่ 3 
            ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคณุภาพ :  ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้กําหนดนโยบายในแผนปฏิบัติการประจําปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานประจําปี 
ตลอดทั้งรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ด้านการดูแลสุขภาพ  มีกิจกรรมส่งเสริม ดแูล สุขภาพ
และการออกกําลังกาย เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  กิจกรรมส่งเสริมอนามยั กิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจําปี  จัดใหม้ีการทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 5 ด้าน จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์สิ่งเสพติด 
ปัญหาทางเพศ และความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสตูรให้
สอดคล้องกับรายวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคดิสร้างสรรค์ แสดงออกอย่างเหมาะสม 
เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  โดยเข้าร่วม แข่งขันวงโยธวาทิต การแสดงดนตรีไทย เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีจิตอาสาบริการชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครู เพ่ือนและ
ผู้อ่ืน มีความสขุภาพอ่อนโยน มีความรับผิดชอบ เสียสละ รวมทั้งเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข โรงเรียน 
  โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญใหผู้้เรียนมคีุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงได้จัดโครงการกิจกรรมทีห่ลากหลาย มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มคีวามเหมาะสม มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนําผลมาปรับปรุงแก้ไข การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกภาคเรยีน โดยให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร กตัญญู
ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตระหนักและรู้คุณค่า เป็นคนดีของสังคม 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง สามารถสืบค้นหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
รู้จักจดบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ และมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้า พัฒนา ทักษะด้านการอ่าน การฟัง ดู พูด และ
เขียน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถจับประเด็นสําคัญของสิ่งที่ได้ฟัง ดู และอ่าน สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ และตั้ง
ประเด็นการซักถามได้ ตลอดจนเขียนถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ สู่ผู้อ่ืนได้ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ มีการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
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สามารถติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี ทั้งน้ีเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เคารพความคิดเห็นและให้เกียรติผูอ่ื้น 
  โรงเรียนให้ความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมใหม้ี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  จดัให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้การวางแผน กําหนด
เป้าหมายในการดําเนินงานอย่างชัดเจน และจัดให้มีกิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์  อย่างต่อเน่ืองในทุกระดับช้ัน  
ส่งเสริมใหผู้้เรยีน นําเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์   
โครงงานละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เช่ือถือได้ในการกําหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหา 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม โดยเน้นให้ทกุกลุ่มสาระ ฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  จัดให้มกีระบวนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น การสอนเสรมิ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จัด
กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะทัง้ 5 สมรรถนะ รวมท้ังจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหผู้้เรียนได้
ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ และก้าวทนัเทคโนโลยี 
          ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทกัษะในการทํางาน สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มมากขึ้น โดยเน้นวิธีการเรียนแบบโครงงาน จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และนําเสนอผลงาน เพ่ือให้ผู้เรียนมทีกัษะในการทํางานตามกระบวนการ รู้จักวางแผนในการ
ทํางาน สามารถประสานการทํางานและเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต จัดใหม้ีการประเมินผลการทํางาน และประเมิน
ช้ินงาน จากหลายภาคส่วน เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม อาท ิกิจกรรมคณะส ี, ละครเพลงภาษาฝรั่งเศส , สปัดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลาย ทําใหผู้้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง
กายอย่างสมํ่าเสมอ ผู้เรียนมนํ้ีาหนัก ส่วนสงู ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สูงข้ึน มีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด และหลกีเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัข้ึน เช่น การแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษา 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และเรยีนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มพีระคุณ แสดง
ความคิดเห็นของตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มคีวามตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
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พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน มีทักษะการเรยีนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนพัฒนา
ทั้งทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด และการเขียน สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและถ่ายทอดความรู้สู่ผูอ่ื้นได้ ได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม รู้จักแลกเปลี่ยนความเห็นและอธิบายความรู้ได้อย่างชัดเจน ตลอดจน มคีวาม
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย มคีวามรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้สือ่เทคโนโลยี สบืค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงาน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน  จากการจัดโครงการ / กิจกรรม  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี  และมคีวาม
ภาคภูมิใจในผลงานตนเอง 
  ผู้เร ียนมีความรู้และทักษะทีจํ่าเป็นตามหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และผู้เรียนรู้จักวางแผนดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้
ภาษาสื่อความคิดผ่านการพูด หรือการเขียนนําเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค ์
  มีทักษะในการทํางาน พึงพอใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ทํางานตามกระบวนการโดยใช้
กระบวนการ PDCA  มีการวางแผนการทํางานตามข้ันตอนที่กําหนด ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
เป็นระยะ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนเต็มใจและพึงพอใจในผลงานของตนเอง ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มุ่งมั่นพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและสามารถเขียนเพ่ือสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ผู้เรียนมีสุขภาพทางกายและแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีการรักษา
อารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะคิดคํานวณ  
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมนิ 
1.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน  
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 

0
100
200
300
400
500

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ชั้น ม.5 ช้ัน ม.6
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

2. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
ด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสม
ตามระดับช้ันในระดับดีเย่ียม 
 

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จําแนกตามระดับ
คุณภาพ 

 

 

 

56%
40%

4% 0% ดีเย่ียม

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ร้อยละของจํานวนนักเรียนทีมี่ความสามารถในด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จําแนกตามระดับ

คุณภาพ

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

3. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การคิดคํานวณเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ดีเยี่ยม

ดี
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ปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ ผลการประเมนิ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
   การคิดวิเคราะห์ คิด 
   วิจารณญาณ อภิปราย    
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   ได้อย่างเหมาะสม 

กราฟสรุปภาพรวมของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากกราฟสรุปโดยรวมของข้อมูลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถ 
ในการคิด ได้ว่า 
      นักเรียนมคีวามสามารถในการคิด ระดับดีเย่ียม จํานวน 1721 คน นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด ระดับดี จํานวน 1090 คน นักเรียนมีความสามารถในการคิด ระดับ
พอใช้ จํานวน 89 คน และนกัเรียนมีความสามารถในการคิด ระดับปรับปรุง จํานวน 1 คน  
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ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 
2. ผู้เรียนมคีวามสามารถ 
   ในการแก้ปัญหาและนําไป 
   ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
   ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

1.ผู้เรียนมีความสามารถ 
  ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  และการสื่อสารได้อย่าง 
  เหมาะสมปลอดภัยมี 
  ประสิทธิภาพ 

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
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530

125

212

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแตล่ะปีด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลกัสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมและตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ข้ึนไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   คิดเป็นร้อยละ 65.01 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 3 คือ ดี 
2. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   คิดเป็นร้อยละ 26.90 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 1 คือ ปรับปรุง 
3. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   คิดเป็นร้อยละ 27.07 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 1 คือ ปรับปรุง 
4. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคุณภาพ 2  
   คือ พอใช้ 
5. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
   คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 3 คือ ดี 
6. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 69.04 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคุณภาพ 3 คือ ดี 
7. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ข้ึนไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
   คิดเป็นร้อยละ 37.60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 1 คือ ปรับปรุง 
8. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
   คิดเป็นร้อยละ 68.90 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคณุภาพ 3 คือ ด ี
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ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 
2. O-NET  

 
 
- จํานวนผู้เรียนที่ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ 
   เขตพ้ืนที่กําหนด อยู่ในระดับคุณภาพ 1 คือ ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอนวัดระดับชาติ 

ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 

สาระการเรียนรู้/คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรียน ระดับเขต สพม.2 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.42 51.03 46.36 

คณิตศาสตร ์ 28.10 36.18 29.31 
วิทยาศาสตร์ 34.18 38.73 34.99 
สังคมศึกษา 52.04 54.63 49.00 
ภาษาอังกฤษ 31.51 39.07 31.80 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้/ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขต สพม.2 ระดับประเทศ 
2558 2559 พัฒนา 2558 2559 พัฒนา 2558 2559 พัฒนา 

ภาษาไทย 42.51 46.42 +3.91 42.89 51.30 +8.14 42.64 46.36 +3.72 
คณิตศาสตร ์ 30.91 28.10 -2.81 32.42 36.18 +3.76 32.40 29.31 -3.09 
วิทยาศาสตร์ 37.12 34.18 -2.94 37.88 38.78 +0.85 37.63 34.99 -2.64 
สังคมศึกษา 49.28 52.04 +2.76 46.42 54.63 +8.21 46.24 49.00 +2.76 
ภาษาอังกฤษ 30.76 31.51 +0.76 30.16 39.07 +8.91 30.62 31.80 +1.18 

 
 

 

 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET มัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

คะแนนพัฒนาการการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 - 2559 
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สาระการเรียนรู้/คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรียน ระดับเขต สพม.2 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.33 53.09 52.29 

คณิตศาสตร์ 22.57 24.90 24.88 
วิทยาศาสตร ์ 30.82 31.77 31.62 
สังคมศึกษา 34.82 36.17 35.89 
ภาษาอังกฤษ 25.99 27.35 27.76 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET มัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
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สาระการเรียนรู้/
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขต สพม.2 ระดับประเทศ 
2558 2559 พัฒนา 2558 2559 พัฒนา 2558 2559 พัฒนา 

ภาษาไทย 49.23 51.33 +2.10 49.95 53.09 +3.14 49.36 52.29 +2.93 
คณิตศาสตร ์ 25.47 22.57 -2.90 26.65 24.90 -1.75 26.59 24.88 -1.71 
วิทยาศาสตร ์ 32.16 30.82 -1.34 33.55 31.77 -1.78 33.40 31.62 -1.78 
สังคมศึกษา 39.46 34.82 -4.64 40.00 36.17 -3.83 39.70 35.89 -3.81 
ภาษาอังกฤษ 24.11 25.99 +1.88 24.68 27.35 +2.67 24.98 27.76 +2.78 

คะแนนพัฒนาการการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศกึษา 2558 - 2559 
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ตารางแสดงค่าร้อยละเฉล่ียผลการสอบ O-net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาระการเรียนรู้/คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

2558 2559 พัฒนา คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย 49.23 51.33 เพิ่มข้ึน +2.10 4.14 

คณิตศาสตร์ 25.47 22.57 ลดลง -2.90 11.39 
วทิยาศาสตร์ 32.16 30.82 ลดลง -1.34 4.17
สังคมศึกษา 39.46 34.82 ลดลง -4.64 11.76 
ภาษาอังกฤษ 24.11 25.99 เพิ่มข้ึน +1.88 2.48 

เฉลี่ย  2.87 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

1. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะ และ 
   เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา 
   ต่อระดับช้ันที่สูงข้ึนหรือวุฒิ 
   ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ 
   ช่วงวัย 
 

ร้อยละจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ จําแนกตามประเภทการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ จําแนกตามประเภทการศึกษา 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 
1. ผู้เรียนมคีวามประพฤติ 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
   จิตสํานึก ตามท่ีสถานศึกษา 
   กําหนดปรากฏชัดเจนโดย 
   ไมขั่ดกับกฎหมายและ 
   วัฒนธรรมอันดีต่อสังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาํนึกตามที่สถานศึกษาปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2408

365

45 83

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสํานึกตามท่ี
สถานศึกษาปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  121 
 

 
 
 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

 ร้อยละจํานวนนักเรียนที่จิตสาํนึกที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม จําแนกตามประเภทพฤติกรรม 
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สรุป แบบประเมินจิตสํานึกที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็น 
  รูปธรรม  

 

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม   
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ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย
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ระดับคณุภาพ ผลการประเมนิ 

2. ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจ 
   ในท้องถิ่นในความเป็นไทย    
   และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ  
   ภูมิปัญญาไทยและแสดงออก 
   ได้อย่างเหมาะสมใน 
   ชีวิตประจําวัน 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต จํานวน 3,018 คน 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

72.89%

16.57%
6.56% 3.98%

ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  124 
 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคณุภาพ ผลการประเมนิ 

1. ผู้เรียนยอมรับเหตุผล 
   ความคิดเหน็ของผู้อ่ืนและ 

ร้อยละจํานวนนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สขุภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
ประเด็น ผลการประเมิน 

1.ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ 
   ของตนเองให้แข็งแรง 

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

 
 

 
แผนภูมิแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  1,400  คน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ 
   ของตนเองให้แข็งแรง (ต่อ) 

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

 

 
 

แผนภูมิแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  1,237  คน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

สรุปสถิติการรับบริการเรือนพยาบาลโรงเรียนพรตพิทยพยัตประจําปีการศึกษา 1/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการใช้เรือนพยาบาล 
 

สรุปสถิติการรับบริการเรือนพยาบาลโรงเรียนพรตพิทยพยัตประจําปีการศึกษา  2/2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการใช้เรือนพยาบาล 
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ประเดน็ ผลการประเมิน 
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และ 
    สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 

แผนภูมิการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ประจําปีการศึกษา 2559 
นักเรียนทั้งหมด 2893  คน 
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ประเด็น ผลการประเมนิ 
3. ผู้เรียนรูแ้ละมีวิธีการ 
   ป้องกันตนเองจากการ 
   ล่อลวง 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงค่าผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทําสิ่งที่ไมถู่กต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

แผนภูมิแสดงนักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่รวมกันด้วยดีใน
ครอบครัว สังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 
2559 นักเรียนท้ังหมด 3018  คน 

 
 

 
 

          จากกราฟแสดงให้เหน็ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1,559 คน นักเรียน
ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและอยู่รวมกันด้วยดีในครอบครัว สังคมและชุมชน  คิด
เป็นร้อยละ 88.90 อยู่ในเกณฑ์ ดีเย่ียม 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย จํานวน 1,459 คน  นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทําสิ่งที่ไมถู่กต้องและอยู่รวมกันด้วยดีในครอบครัว สงัคมและชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 92.44  
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดับคณุภาพ :  ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูนํ้า มีเจตคติทีดี่ต่อการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใ้นการบริหารงาน ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ มีการ
กระจายอํานาจ ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทาํงานเป็นทีม  พัฒนาทีมงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยจัดให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และได้ประสบการณ์ตรง จาการศึกษาดูงาน  และเข้า
รับการอบรม จัดประชุมเพ่ือกํากับติดตาม  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เน้นการบริหาร
โดยการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมกีารพัฒนาตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เรียน ชุมชน  
ผู้ปกครอง พึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
หาความรู้ของผู้เรียน จัดระบบพัฒนาสารสนเทศท่ีทันสมยัและสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน เพ่ิมพูนประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
อาทิ กิจรรมฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์  , กจิกรรมละครสัน้ภาษาอังกฤษ , กิจกรรมละครฝรั่งเศส , กิจกรรมทัศน
ศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ  ฯลฯ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวิชาการสู่ชุมชน , กิจกรรมศาสตร์ของ
พ่อ สานต่อพอเพียง ป้ันพรตให้เป็นเพชร นิทรรศการวิชาการ59 เป็นต้น 
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย การดูแลรักษาอาคารสถานที่เหมาะสมเพียงพอ ห้องนํ้าสะอาดโปร่ง โล่ง มีแสงสว่าง
เพียงพอ จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการสื่อนวัตกรรม เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนการสอน มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปีแก่นักเรียนและบคุลากร การใหบ้ริการห้อง
พยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันอันตรายให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  โรงอาหารสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานมีหนังสือเพียงพอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดทั้งส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การเขียนสื่อความ เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานไปสู่ระบบ
ความคิด 
  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษา พ.ศ.2542  ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี รายงานประจําปีของสถานศึกษา การจดัสรรงบ
ประมาณประจําปี  แนวทางวิธีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  วาง
แผนการรับนักเรียน  การบรรจุแต่งต้ัง และการโยกย้ายข้าราชการครูของโรงเรียน 
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ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับทุกองค์กรที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองร่วมติดตาม 
ดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนที่อยู่ในความดูแล ชุมชนให้การยอมรับและช่วยเหลือในการระดมทรัพยากร ท้ังน้ีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ผลการพัฒนา  

  ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใหคํ้าแนะนํา คําปรึกษาเชิงวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงาน มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นที่ยอมรับของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกองค์กรมสี่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นปัจจัยทําให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการพรรณนางานครบถ้วนชัดเจน มีกระบวนการทํางานเชิงระบบ 
ตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล   การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  จากการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมัย มีประสทิธิภาพ เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ฯ และทุกระดับช้ัน พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
ส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  สร้างเสริมให้ผู้มี
สุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายสังคม “ใฝ่เรียนรู้” ผูเ้รียนสามารถนําความรู้ไป
พัฒนาตนเองและต่อยอดนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ให้ประสบผลสําเร็จในอนาคต   
  จากการจัดโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหส้ถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน สวยงาม มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ ทีท่ันสมัยให้กับครูและนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรยีนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการอ่าน ดู ฟัง พัฒนาไปสู่ระบบความคิด 
วิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการกํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี การจัดสรรงบประมาณประจําปี แผนการพัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล นักเรียนมี
คุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม และด้านวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัลมากมาย เป็นโรงเรียนท่ีเป็นที่
ยอมรับของสังคมและมีอัตราการแข่งขันสูง    
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ขนาดใหญ ่มสีภาพแวดล้อมร่มรื่นและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครู โดยเฉพาะมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เช่นสนามฟุตบอล, สระว่ายนํ้า,สนามฟุตซอลในร่ม อีกทั้งนักเรียนมี
กิริยามารยาทนอบน้อม ตั้งใจเรียน ขยัน อดทน  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 - ปรับปรุงสนามกีฬาให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
          - ทักษะ กระบวนการในการทํางานให้เป็นข้ันตอน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 
ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1.สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนด
ไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

1.(P) ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้องจัดทําโครงการ 
   ปรับปรุง พัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ของโรงเรียน และออกคําสั่งคณะกรรมการ 
   ดําเนินงาน 
2. (D)ระดมสมองเพ่ือกําหนดรูปแบบแผนพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3.(C) ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2559-2562 
4. (A)นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2559-2562 
   มาใช้ดําเนินงานบริการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและ
ชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกํากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนให้การ
ดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี การจัดสรร
งบประมาณประจําปี แผนการพัฒนา
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง 
ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียน 
มปีระสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล นักเรียนมี
คุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
ด้านวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัล
มากมาย เป็นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและมีอัตราการแข่งขันสูง 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทกุคนและการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

            2.1 สถานศึกษามีการกําหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
แห่งชาติ  
          2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ม  
เป้าหมาย มีการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหม้ีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ข้อมูล สารสนเทศมี
ความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย นําไป
ประยุกต์ใช้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และ
มีกิจกรรม จัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน เช่น ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย 
มหาวทิยาลัย และผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในกําหนดแนวทางในการพฒันาการจัด
การศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุก
ส่วนรับรู้แนวทางในการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ  
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  
เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 
     สัดส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษามีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

22%

45%

22%

11%

มหาวิทยาลัย ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง
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ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
(ต่อ) 2.5 สถานศึกษามีรูปแบบการ

บริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยเน้นให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น
และปฏิบัติงานร่วมกัน และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนว ทางปฏิรูปการศึกษา 
           2.6 สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ 
สถานศึกษามีส่ือ บรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่
ผู้เรียน 

โรงเรียนมีการวเิคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัด
การศึกษาผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน และจัดประชุมเพ่ือวางแผนระดมความคดิเห็นจาก
บุคลากรร่วมกัน ในการกําหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียน มี
การปรับปรุง แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ และแนวทาง ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งนโยบายด้านปฏิรูป
การศึกษาระดับชาติ และมีการดําเนินการ โดยการจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ และมีการดําเนินงานตามแผนงาน โดยมีการ
แบ่งหน้าที่หรือมอบ หมายงาน ให้ผู้ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กําหนด และมีการดําเนินการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินการดําเนินผลงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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2.2  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1.สถานศึกษามีแผนและการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานตําแหน่ง 

โรงเรียนได้ศึกษาสภาพปัญหา  ที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา  และได้ร่วมกัน
วางแผนกําหนดเป้าหมายในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  โดยเฉพาะใน
ส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้
กําหนดให้มีการพัฒนาให้เกิดความเช่ียวชาญ 
มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตาํแหน่ง  ซึ่งสามารถตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ และผล
ที่เกิดจากการปฏิบัติ  ได้จากหลักฐานต่าง ๆ 
ดังน้ี 
1.แผนปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร 
2. สถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครู 
    และบุคลากร 
3.รายงานไปราชการ 
4.การสัมมนาประจําปีของโรงเรียน 
5.การประเมินครูผู้ช่วย 
6.รายงานการนิเทศการสอน 
7.สถิติวิทยฐานะ  และวุฒิทางการศึกษาของ 
  บุคลากรของโรงเรียน 

 

 
แผนภูมิแท่งแสดงการอบรม/ศึกษา/พัฒนา บุคลากร 
ของครูและผูบ้ริหารทั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
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2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัยนําไปประยุกต์ใช้ได้
และดําเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

1. การจัดเก็บส่วนท่ีเป็นข้อมูลและส่วนท่ี
เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมี
ระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร
หรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา แต่ต้องคํานึงถึงระบบ
ของการค้นหาให้สะดวกต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็น
ปัจจุบัน การนําข้อมูลไปประมวลผลใหม่ 
รวมท้ังการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในงานต่างๆ  
2. กําหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน สะดวก 
ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ใช้ไดส้ะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วยให้สถานศึกษา
สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นการสร้างความมั่นใจท่ีต้ังอยู่
บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์มีความสมเหตุสมผล และนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้าน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
ประชุม วางแผน มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีให้สอดคล้องกับปัญหา 
ความตอ้งการ มีการมอบหมายใหผู้้รับผิด
ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และสรุป โดยใช้
กระบวนการ  P D C A  เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการ 

กลุ่มบริหารท่ัวไปมีโครงการและกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสงัคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการใฝ่เรียนรู้ 
เน่ืองจากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีบรรยากาศ ร่ม
ร่ืน มีอาคารเรียน รวมท้ังห้องปฏิบัติการ มีความสะอาด 
ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพร้อมใช้งาน มีการ
บํารุงซ่อมแซม อยู่สม่ําเสมอ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและผูใ้ช้บริการ ใช้แล้วมีความพึงพอใจใน
การจัดสภาพแวดล้อม ร้อยละ 80 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีเครอืข่ายความ
ร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา  
พ.ศ.2542  ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้
ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษา กรอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี รายงานประจําปีของ
สถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี  แนวทางวิธีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  วาง
แผนการรับนักเรียน  การบรรจุแต่งต้ัง 
และการโยกย้ายข้าราชการครูของ
โรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับทุก
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองร่วม
ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนที่อยู่
ในความดูแล ชุมชนให้การยอมรับและ
ช่วยเหลือในการระดมทรัพยากร ทั้งน้ี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สม่ําเสมอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนปฏิทิน
ในการประชุมเพ่ือกํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยการจัดประชุม กําหนด
ปฏิทิน และเมือ่มีวาระพิเศษ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ
ดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับคณุภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
สถานศึกษากํากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสมชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วน
ร่วม 

โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการ
นิเทศติดตาม ประเมินผลจัดการศึกษา
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กําหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้มีการดําเนินการนิเทศกํากับ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและ
สรุปผลการดําเนินงาน 

 

2.1 มคีณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจ 4 ด้านเป็นไปตาม
สัดส่วนที่กฎหมายกําหนดและมีการกําหนดขอบข่ายภาระ
งานชัดเจน 
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรว่มคิด วิเคราะห์ 
วางแผน ร่วมทาํ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษาทุกข้ันตอนตามความเหมาะสม  ตามบทบาท
หน้าท่ี มีจุดหมายในทิศทางเดียวกัน 
2.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้น
พ้ืนฐานและสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ เสยีสละ มุ่งมั่นเอาใจใสใ่ช้ศักยภาพสูงสุดและ
เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
2.4 มผีลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ผู้
มีสว่นเกี่ยวข้องพึงพอใจ 
     
    ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

 
 

 

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

58%32%
10%
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สําคญั 
ระดับคณุภาพ :  ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศครทูุกคนภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจัดให้มีการนิเทศภายในแก่ครูใหมท่ี่ได้รบัการ
บรรจุแต่งต้ังให้เข้ารับราชการ ครูอัตราจ้างทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาํแฟ้มประวัติประวัตินักเรียน และมีการ
เย่ียมบ้านนักเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลมาพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้มกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทําสือ่การเรียนรู้ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการวัดประเมินผลอย่างชัดเจน มีการสอนเสริม และมีการนิเทศการสอน การทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลมาพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรยีนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนรู้  ศึกษาแฟ้มประวัตินักเรียนเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาทางแก้ไข   
จัดการเรียนการสอนเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม  
  โรงเรียนจัดทําโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนในท้องถ่ิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 พัฒนาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดรายวิชาที่หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน  เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมชุมชม  เลือกเสรี  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์  รายวิชาเพิ่มเติมจัดเสริมศักยภาพตามความสนใจ และดําเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ IS   ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ การบริหารจัดการเวลาเรียนและการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  พัฒนานวัตกรรมสื่อ
การเรียน การสอน มีห้องแหล่งเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยี 
มีการจัดระบบการบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การรายงานผลการจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน กําหนด
ปฏิทินการนิเทศการสอน เพ่ือนําผลไปประเมินและปรับปรุงการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 
 
2.  ผลการพัฒนา  
 ครูที่ได้รับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายคุณภาพนักเรียน ตามหลักสูตร เชื่อมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้  กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ิน  ที่มีวิชาหลากหลายสําหรับผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และรู้จักตนเอง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้และ กระบวนการจัดการ 
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เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุม่สาระ ฯ เพ่ิมข้ึน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในวิชาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง  สามารถผลิตโครงงาน ช้ินงาน และเผยแพร่ผลงานในระดับเขตพื้นที่  ระดับประเทศ  
และระดับนานาชาติ  มีระบบการนิเทศภายใน  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
 

3. จุดเด่น 
         - ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีการวิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ใหส้ามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการนิเทศติดตามการ
เรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ฝึกให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเรียนในช้ันเรียน และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้
อย่างเหมาะสม เช่น การแสดงละครฝร่ังเศส,ละครประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
         - สื่อและแหล่งการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อ
การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีใน
ท้องถ่ิน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
         - สํารวจแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ใหทั้นสมัยอยู่เสมอเพ่ือสนองความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน 
รวมไปถึงสาธารณูปโภคต่างๆ  
 - สร้างความตระหนักให้ผู้เรยีนมีวินัยในตนเอง เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้ ท่ีแปลกใหม่ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

ประเด็นการพิจารณาที่1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
  วิเคราะห์ตนเอง กําหนด 
  เน้ือหาสาระ กิจกรรมที่ 
  สอดคล้องกับความสนใจ 
  และความถนัดเป็นรายบุคคล 
  อย่างเป็นรูปธรรมทัง้ระบบ  

ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบจําแนกตามระดับคณุภาพ  
(คําตอบ 138 ข้อ) 

 
 

 
หลักฐานประกอบแบบประเมิน 

1. แบบการจัดการเชิงรูป 
2.เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ 
  สื่อการเรียนสะสม 
3.แหล่งการเรียนรู้ 
4.การวิจัยในการเรียน 

2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
  โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย 
  วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
  หลากหลาย สรุปองค์ความรู้  
  และสามารถนําไปใช้ใน 
  สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็น 
  อย่างดี  

ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจรงิด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี      
 (คําตอบ 138 ข้อ) 
 

 

หลักฐานประกอบแบบประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู ้
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ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

3.จัดกิจกรรมให้  ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก นําเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด
เป็น ทําเป็นรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง  

ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจรงิด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี    (คําตอบ 137 ข้อ) 

 
 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านตา่งๆ 

ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
(คําตอบ 137 ข้อ) 
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  145 
 

 

ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือ
การเรียนและอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือ    การเรียนและอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (คําตอบ 136 ข้อ) 
 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 

ร้อยละของครูท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 (135 ขอ้) 
 

 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน            
     ที่นําไปใช้บริการสังคม 
- เอกสารประกอบการสอน 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
(คําตอบ 136 ข้อ) 
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 

ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเน่ือง (คําตอบ 136 ข้อ) 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3. การตรวจสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 และมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ร้อยละของครูที่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง (คําตอบ 134 ข้อ) 
  

 
 
       หลักฐานประกอบการประเมิน  
        - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

    

2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
    หลักฐานประกอบการประเมิน  
       - แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของครูที่ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน 
การสอน (คําตอบ 136 ข้อ) 
 

 
    
     หลักฐานประกอบการประเมิน  
       - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

4. นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล (136 ข้อ) 
      

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
       - แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคณุภาพ ผลการดําเนนิการ

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 

ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง    (คําตอบ 134 ข้อ) 
 

 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
   - แผนการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
ระดับคณุภาพ :  ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพปี พ.ศ. 2553 โดยใหม้ีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   โดยยึดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
กรรมการจัดทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประกาศใช้ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ วันที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใหผู้ท้ี่เก่ียวข้อง
รับทราบท่ัวกัน  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทัง้น้ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาทีมุ่่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  มีโครงสร้างและแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน  จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน มีโครงสร้างและแนวทางการบริหารงานท่ีชัดเจน จัดทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน มีผู้ทรงคุณวุฒิโดยการแต่งต้ังจากหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาเข้ามามีสว่นร่วมในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง จากหน่วยงานต้นสังกัด นําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง นําผลจากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพ
ในโรงเรียน ตามมาตรฐานต่างๆเป็นประจําทุกปี และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งยังส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้รับความรู้ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2.  ผลการพัฒนา  
  โรงเรียนมมีาตรฐานการศึกษาท่ีเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและระดับคุณภาพ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพให้ความเห็นชอบและการประกาศใช้ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้  จัดทํา
รายงานประจําปีตามรูปแบบที่กําหนด รวมทั้งมีระบบข้อมูลสารสนเทศทีถู่กต้อง  ตรงกับความต้องการ ครู 
บุคลากร ตระหนักมากข้ึนเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา นําผลการประเมนิภายในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะต่างๆของคณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด นํามาพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นและมรีะบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เข้มแข็งและย่ังยืน 
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3. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู โดยเปิดโอกาสให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและตอบคําถามในการประชุมประจําเดือนของโรงเรียนทุกครั้ง เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในกระบวนการทํางาน บุคลาการทาง
การศึกษาทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนจัดทําระบบ E-Sar เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองของครู แต่ขาดการตรวจสอบมี
ข้อผิดพลาด การให้ข้อมูลย้อนกลับยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  การติดตามและประเมินผลของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ เน่ืองจากขาดผู้รับผิดชอบที่แทจ้ริง ข้อมูลท่ีได้มา
ไม่ครบถ้วนทําให้ไม่เกิดวงจรคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเย่ียม 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่า ได้ระดับดีมาก ทั้งน้ี เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดีเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 ท้ังน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการการพัฒนาของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน  พัฒนาการของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีมาก และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศกึษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีมาก  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมา เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง ในทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมนิอยู่ในระดับดีมาก โดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมอืในการ
วางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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     ส่วนท่ี 4 
        สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือสรุปผล  
 
 

สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือสรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคณุภาพผูเ้รียน 
1.ผู้เรียนอ่านหนังสืออกและสามารถเขียนเพ่ิมส่ือสารได้  
  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน 
  ระดับดี มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ตีามที่สถานศึกษา 
  กําหนด ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ผู้เรียนมีสขุภาพทางกายและแข็งแรงมีสมรรถภาพ 
  ทางกายและนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีการรักษา 
  อารมณแ์ละสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
- ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม 
  สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะ 
  คิดคํานวณ  
 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   - โรงเรียนมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มสีภาพแวดล้อมร่มรื่น   
    และอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
    ของครู โดยเฉพาะมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน  
    เช่นสนามฟุตบอล, สระว่ายนํ้า,สนามฟุตซอลในรม่  
    อีกทั้งนักเรยีนมีกิริยามารยาทนอบน้อม ต้ังใจเรียน  
    ขยัน อดทน 

 
 
1.ปรับปรุงสนามกีฬาให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพ 
   ที่พร้อมใช้งาน  
2.ทักษะ กระบวนการในการทํางานให้เป็นขั้นตอน  
   มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สําคัญ 
1.ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที ่
  หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีการวิจัย 
  ในช้ันเรียนเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ 
  พัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
  มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอย่างเป็น 
  ระบบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ฝึกให้ผู้เรียน 
  สามารถแสดงออกและแสดงความคดิเห็นเพ่ือ 
  พัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเรียน 
  ในช้ันเรียน และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
  ได้อย่างเหมาะสม เช่น การแสดงละครฝร่ังเศส, 
  ละครประวัติศาสตร์ ฯลฯ 

2.สื่อและแหลง่การเรียนรู้ สือ่และแหล่งการเรียนรู้ 
  เป็นเคร่ืองมอืส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ 
  เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและ 
  คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท  
  ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและ 
  เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีในท้องถิ่น 

 
1.สํารวจแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง  
  ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือสนองความต้องการ 
  ของผู้สอนและผู้เรียน รวมไปถึงสาธารณูปโภค 
  ต่างๆ  
2.สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง  
  เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้  
  ที่แปลกใหม่ 
 

ด้านการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล 
    - โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาของโรงเรียน เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู ้
      ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู โดยเปิดโอกาสให้ 
     งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงและ 
     ตอบคําถามในการประชุมประจําเดือน ของโรงเรียนทุกครั้ง เป็น 
     ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกัน 
     คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม  
     ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา ในกระบวนการทํางานบุคลาการทางการศึกษาทุกคน 
     ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

 
1.โรงเรียนจัดทําระบบE-Sar เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
  การประเมินตนเองของครู แต่ขาดการตรวจสอบ 
  มีข้อผิดพลาด การให้ข้อมูลย้อนกลับยังไม่ม ี
  ประสิทธิภาพ 
2.การตดิตามและประเมินผลของโรงเรียน 
  ยังไม่เป็นระบบ เน่ืองจากขาดผู้รับผิดชอบ 
  ที่แท้จริง ข้อมูลที่ได้มาไมค่รบถ้วนทําใหไ้ม่เกิด 
  วงจรคุณภาพ 
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สรุปรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพที่ 1 
ระดับ

คุณภาพที่ 2 
ระดับ

คุณภาพที่ 3 
ค่าเฉล่ีย 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด คํานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

96.24 90.69 44.67 77.20 ด ี

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

96.90 96.65  96.78 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ความสามารในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

83.02   83.02 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ความกา้วหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

50.94   50.94 พอใช ้

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอนวัด
ระดับชาต ิ

46.11   46.11 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

99.80   99.80 ดีเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษากําหนด โดย
ไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

83.19   83.19 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

95.79 89.46  92.63 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 

80.16   80.16 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

95.44 73.52 90.67 86.54 ดีเย่ียม 

เฉล่ีย 79.63 ด ี
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มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารการจดัการของผู้บรหิารการศึกษา 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพท่ี 
1 

ระดับ
คุณภาพที่ 

2 

ระดับ
คุณภาพที่ 

3 

ระดับ
คุณภาพที่ 

4 
ค่าเฉล่ีย 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ม ี    100 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ม ี ม ี ม ี ม ี 100 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ม ี    100 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ม ี    100 ดีเย่ียม 

เฉล่ีย 100 ดีเยี่ยม 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สําคญั 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพท่ี 
1 

ระดับ
คุณภาพท่ี 

2 

ระดับ
คุณภาพที่ 

3 

ระดับ
คุณภาพที่ 

4 

ระดับ
คุณภาพที่ 

5 

ระดับ
คุณภาพที่ 

6 
ค่าเฉล่ีย

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม 

91.3 94.9 95.6 91.3 93.4 78.5 90.83 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

72.8 57.3     65.05 ด ี

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การตรวจสอบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

100 97 98.5 92.7 94.7  96.58 ดีเย่ียม 

เฉลี่ย 84.15 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิภาพ   
 

ประเด็น ระดับ
คุณภาพที่ 1 

ระดับ
คุณภาพท่ี 2 

ระดับ
คุณภาพที่ 3 ค่าเฉล่ีย 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ได้ดีย่ิงข้ึน 

มี 100 79.7 93.23 ดีเย่ียม 
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การเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมาย 
  

ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ปีการศึกษา  2559 
เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดตั้งแตต่้นปีการศึกษา ปรากฏผลสําเร็จ ดังน้ี 
 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา 
เปรียบเทียบ

ผลสําเร็จกับคา่
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน ระดับดีเย่ียม   

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับชั้น 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

77.20 +1 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

96.78 +1 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

83.02 +1 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทํางาน 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

99.80 +1 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม   
1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

83.19 +1 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

92.63 +1 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

80.16 +1 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

86.54 +1 
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มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา 
เปรียบเทียบ

ผลสําเร็จกับคา่
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม +1 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม +1 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม +1 

2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม +1 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม +1 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีเย่ียม +1 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีเย่ียม +1 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีเย่ียม +1 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีเย่ียม +1 
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มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา 
เปรียบเทียบ

ผลสําเร็จกับคา่
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีเย่ียม  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ระดับดีเย่ียม  
ร้อยละ 80 ได้ระดับ

ดีข้ึนไป 

90.83 +1 

2. การจัดการเรียนการสอนทียึ่ดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถ่ิน 

ระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับ

ดีข้ึนไป 

65.05 0 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับ

ดีข้ึนไป 

96.58 +1 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคณุภาพภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ   

ระดับดีเย่ียม 
 

ระดับดีเย่ียม 
 

 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

ระดับดีเย่ียม 93.23 +1 
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ส่วนท่ี 5 
ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2559 
 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา  2559 (เพ่ิมเติม) 
 
 - ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต  เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 - ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 - คํารับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 
 - คํารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  162 
 

 
 
 
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ท่ี  ๒๗ /๒๕๖๐ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 ................................................ 
 ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  กําหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ กําหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตาม
มาตราที่ ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.นายธรรมรงค์  เสนจันทร์   ประธานกรรมการ 
 ๒.ส.ต.ท.กัมพล  ธิราชรัมย์   รองประธานกรรมการ 

หน้าที่  ๑. ให้นโยบายในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. กํากับ ติดตาม ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.นายณัฐพล   ชนินพร    ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นายสุนันท ์  บุญเพชร   กรรมการ 
 ๔.นางสาวกุลชญา พิบูลย์    กรรมการ 
 ๕.นางสาวธนิดา  โยลัย    กรรมการ 
 ๖.นายพิทักษ์  หวนสุริยา   กรรมการ 
 ๗.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑. วางแผนการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

๒. กํากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๔ มาตรฐาน 
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๓. วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน  ๔  มาตรฐาน   
๓.๑ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
คณะกรรมการวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

  นางสาววารุณี   คันธจันทร์ ที่ปรึกษา 

๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิด 
คํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับช้ันใน
ระดับ ดีเยี่ยม 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

นางปนัดดา  หวังพิทักษ์ 
นางอรุณี   เลิศวิไลกุลนที 
นายธีรศักดิ์   พรมโคตร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถใน
ด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสม 
ตามระดับช้ันในระดับดีเย่ียม 

ดร.นันทพร  แสงอุไร 
น.ส.สายฝน   วันทา 
นางเพ็ญศรี  เสนจันทร์ 
น.ส.อนุธิดา   นุ่นสะพาน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถใน
ด้านการคดิคํานวณเหมาะสม
ตามระดับช้ันในระดับดีเย่ียม 

น.ส.สมถวิล   สิทธิมนต์ชัย 
นายเรขา     ปานทอง 
นายศรัณย์    จันทร์ศรี 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม 

-กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ 
 

นางชฎาพร   ธานีรัตน์ 
น.ส.ภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ 
น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การแก้ปัญหาและนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

น.ส.พรหมมาศ  แสงพลอย 
นายอนุชา        เผ่าพหล 
น.ส.จุไรรัตน์     นาคเทวัญ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
ความสามารในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ 

-กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
นายนิวัตร     ชูโชติ 
นายพันทูร    บุญยัง 
นายประยุทธ  ชลหิรัญ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๔. ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแตล่ะปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

-งานวัดผลฯ  
 

นายภัทรธร     นาคะโยคี 
นางวรรณา      พวงสง่า 
นางฐานิตา      ระย้า 
น.ส.สุภาวรรณ  พงษ์สุวรรณ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๕. ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอนวัด
ระดับชาต ิ
 

๑.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงข้ึนหรือคุณภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

-งานวัดผลฯ 

น.ส.เบญจมาศ   หลักบุญ 
น.ส.ชญาภา       รัตนะเควิล 
น.ส.สุกัญญา      สโมสร 
น.ส.วิชิตพรณ์    พัฒนีชัยณ์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๖. ประเด็นการพิจารณาที่ ๖ 
ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการทํางาน 
 

๑.ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและ 
เจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับช้ันที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ 
ช่วงวัย 

-งานแนะแนวการศึกษา 
น.ส.สิรินาถ      ธงศิลา 
นายพิพัฒน์      ภู่ถาวร 
ว่าที่ร.ต.หญงิพรใจ  คงดี 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 

๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
โ ด ย ไ ม่ ขั ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

๑.ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสังคมและจิตสํานึก ตามที่
สถานศึกษากําหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม อันดีของ
สังคม 

-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานแนะแนวการศกึษา 
-งานวัดผล (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

นายวิชัย          ปรึกษา 
นายนิวัฒน์       ฤกษ์กังวาน 
นายมโน           คงสวัสดิ์ 
นายสุดสาคร     เหิรเมฆ 
น.ส.อัญชัญ       แซ่เอ๋ีย 
น.ส.กัญญา       มั่นทรัพย์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
ความภูมใิจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
 

๑.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรม 
 

-งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

น.ส.ณัฐรินทร์    กวางอิน 
นางมารศรี       สงเคราะห์ 
น.ส.มลฤดี        สิงห์นุกูล 
นายสุดสาคร     หมายชม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและ
เห็นคุณค่าเก่ียวกับ ภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

-กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 

นายวสันต์       พัฒทวี 
นายกฤติน       ช้างทองคํา 
นายอาจหาญ    ยมจินดา 
นายวัลภัทร      ศรีคําชน 
นายอนุพันธุ์      ปานน่ิม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกตา่งและหลากหลาย 
 

๑.ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและมี 
มนุษยสัมพันธ์ดี 

-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 

นางกรรณิการ์   มานะสุบิน 
นางวิชุดา        สุขสมรส 
น.ส.ณัฐณพิน   พรมศักดิ ์
น.ส.หวานใจ    ประโยธิน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔. ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
สุขภาวะทางร่ า งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

๑.ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง 
 -งานอนามัย 

-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 

นางละเอียด   พรเอื้อไพโรจน์ 
น.ส.มุกดาวรรณ  คงฤทธ์ิ 
น.ส.จุฑามาศ   วัฒนานุสรณ์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.ผู้เรียนรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

นางลินดา    บัวหนู 
นายสรวีย์    ธัญจิราธนานันต์ 
น.ส.แววดาว   มะหามติร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓.ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง
รังแก 

-งานกิจการนักเรียน วินัยและ   
  ความประพฤติ 

นายสุทน     ดอนไพร 
นายทรงกรฎ  ดีที่สุด 
นายยุทธศักดิ์  ศรีบัวพันธุ์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔.ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทําส่ิงที่ไม่ถูกต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  คุณลักษณะอังพึงประสงค์    
  และค่านิยม 12 ประการ 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  ส่ิงเสพติด เอดส์ และอบายมุข 

นายชัยพร      ยงแสง 
นายดวงเนตร    ไชยศรี 
นายหิรัญพล    ตังควณิชย์ 
นายธัญญ์นิธิ   ประสงค์กิจนิธี 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
๓.๒ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศกึษา 
คณะกรรมการวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการ
บริหารการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  
ส.ต.ท.กัมพล   ธิราชรัมย์ ที่ปรึกษา 

๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ พันธกิจที่
กําหนดไวต้รงกับวัตถุประสงค์
ของ แผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน

- งานนโยบายและแผนงาน 

นายวันชัย    มาชูตระกูล 
น.ส.อภิชา    แก้วจินดา 
น.ส.ธนิดา     โยลัย 
น.ส.มลฤดี    มณฑล 
น.ส.ศิริณา    จ่าทอง 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๕ - 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 

  

        ๒.๑ การวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทกุคนและ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายวิวรรธน์    อ้ึงพิมชยกุล 
น.ส.ดุจเดือน    ศักดิวงศ ์
น.ส.ปิยวรรณ   คชอาจ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

        ๒.๒ การวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๑.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานตําแหนง่ 

- งานพัฒนาบุคลากรและ 
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
  การปฏิบัติราชการ 

นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์ 
นางสุดา    พฤทธ์พาณิชย์ 
น.ส.พิชญานิน  วาสะศิริ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

        ๒.๓ การวางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๑.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนทันสมัยนําไป 
ประยุกต์ใช้ได้และดําเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

- งานสารสนเทศ 
น.ส.บังอร     ชํานาญเวช 
น.ส.ณัฎฐาภรณ์  มหาพรม 
น.ส.มัสยา     โทกุล 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

        ๒.๔ การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๑.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมทีด่ีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม   
   เทคโนโลยีการศึกษาและงาน 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

นายอารักษ์     ทันใจชน 
นายนรศิ        กีรติจินดา 
นายมหิธร       ธิติปวัฒน์ 
นางอรไพลิน    บางพระ 
น.ส.สุรารักษ์   มานะประสพสุข 
นางสีตลา       บัวงาม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๖ - 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 

๑.ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาให้มคีุณภาพและ
ไดม้าตรฐาน 

- งานประสานงานและพัฒนา   
   เครือข่ายผู้ปกครอง 
*งานสมาคมศิษย์เก่า 
*งานสมาคมผู้ปกครอง 
*งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายปฐมพงษ์   ประยูรยวง 
นายพิทักษ์       หวนสุริยา 
นายสุนันท์       บุญเพชร 
นายปราโมทย์   สันทาลุนัย 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔. ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา 

๑.สถานศึกษากํากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่าง 
เหมาะสมชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

- งานคณะกรรมการ  
  สถานศึกษา 

น.ส.กนกวรรณ    คําจันทร์ 
น.ส.จุฑาภรณ์    มุกดาหาร 
น.ส.กชพรรณ     พันพอน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

๓.๓ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
คณะกรรมการวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  
น.ส.รัตนวรรณ    ชุ่มชิต ที่ปรึกษา 

๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

๑.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเองกําหนดเนื้อหา
สาระกิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้ง ระบบ 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

น.ส.กนกรัตน์      พงษ์สมุทร 
นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ 
นางมาลินี        มีพะเนาว์ 
นายศักดิ์ชัย      โชคบัณฑิต 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถ
นําไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ
ได้เป็นอย่างด ี

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

นางทัศนีย์      นาครักษ์ 
นายเอกรินทร์   นิรันดร์ 
นายอรรถพงษ์   ชมพักตร์ 
นางสุทธิวรรณ   จ๋ิวสุข 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๗ - 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (ต่อ) 

  
  

๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

๓.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะแสดงออกนําเสนอ
ผลงานแสดงความคดิเห็นคิด
เป็นทําเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

นายรัชวุฒิ      ทองเลิศ 
น.ส.วาทินี      ชูศิลป์ 
น.ส.จริญญา   เสนจันทร์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 

น.ส.มาริษา     ปรัชชัยกูล 
ว่าที่รต.หญิงพัชรินทร์  เพ็ชรทอง 
น.ส.สิริกานต์        มายิ้ม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๕.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือ
การเรียนและอํานวย ความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- งานส่ิงแวดล้อม 
นายไพรัช        แรงจบ 
นายศรันดร์      คําเรืองฤทธิ์ 
นายเฉลิมพล     ปล่ังดี 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๖.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

- งานจัดการเรียนการสอนวิชา 
  ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ( IS ) 

นายธนพจน์      ธงศิลา 
นางกมลชนก    โฮมภิรมย์ 
นายอนุสรณ์     อรุณสวัสดิ์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

๑.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด การ
เรียนการสอน 
 - งานจัดการเรียนการสอน 

 

นางปทิตตา ดารากร ณ อยุธยา 
นางสมพักตร์    ทองพันช่ัง 
นายสุรัตน์       มานะสุบิน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง 
 

น.ส.พวงเพชร    บํารุงพงษ์ 
นายณรงค์วิทย์    พฤกษา
ศิลป์ น.ส.จันทรรัตน์   เตชะรุ่งโรจน์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การตรวจสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๑.ประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง 
 

- งานนิเทศการศึกษา 
 

น.ส.ณัฐกาญจน์  ศุภกรศักดา 
นายเรวัตร      อุทัยธรรมรัตน์ 
น.ส.สิริกานต์    มายิ้ม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

นายประเสริฐ    มั่นจิต 
น.ส.ฐิติชญา     สุขสมพงษ์ 
นางศจินันทร์    ตามตะนันท ์

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓.ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน 

นายเคน       จันทร์วงษ์ 
นายประสันตา  โสมอินทร์ 
น.ส.ซารินา     ขํามิน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การตรวจสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
(ต่อ) 

๔.นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล - งานนิเทศการศึกษา 

 

นางเสาวลักษณ์    คงอยู่ 
น.ส.นริสตา         โถชัยคํา 
น.ส.สุดาพร        จําปาทอง 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ

๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้
พัฒนาตนเอง 

น.ส.ประภัสสร    แสนศิริ 
น.ส.ประภาภรณ์   พรมศรี 
นางวนิดา      สุริยันยงค์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

๓.๔ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิภาพ   
คณะกรรมการวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   นายณัฐพล   ชนินพร ที่ปรึกษา 
ประเด็นการพิจารณา การใช้
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาไดด้ยีิ่งข้ึน 

๑.สถานศึกษาจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานนโยบายแผนงาน 
 

นางอนินทิกา   คล้ายมงคล 
น.ส.กฤษณา     จันทรทรัพย์ 
น.ส.กุลชญา     พิบูลย์ 
น.ส.ฐิติชญา    สุขสมพงษ์ 
นายภัทร       อัญชลีนุกูล 
น.ส.สุกาญดา   เพียกุนา 
น.ส.สุภาพร     พลอาจ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒.ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและ
ดําเนินงานประกันคณุภาพ 
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี 
๓.พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน/
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
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หน้าที่  ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัว
บ่งช้ี 

                         ๓. จัดทาํสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ที่จําเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานสําหรับการประเมิน  
                             คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
                         ๔. ประสานเพ่ือดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึก 
                             ลงในแผ่นซีดี เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 

         ๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พรอ้มหลักฐาน จัดทําเป็นแฟ้มมาตรฐาน   
             การศึกษาของโรงเรียน 

          ๖. นําเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                             สถานศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
          ๗. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๑.นายณัฐพล   ชนินพร    ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวกุลชญา พิบูลย์    กรรมการ 
 ๔.นายพิทักษ์  หวนสุริยา   กรรมการ 
 ๕.นายสุนันท ์  บุญเพชร   กรรมการ 
 ๖.นายธนวิทย์  กวินธนเจริญ   กรรมการ 
 ๗.นายอดิศร  สุขบรรเทิง   กรรมการ 
 ๘.นางสาวสุลักขณา บุญสาพิพัฒน์   กรรมการ 
 ๙.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาวยูเนียร แสนวงษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.นางสาวศิริรัตน์ กลัดป่ิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒.นายศุภฤกษ์  เช้ือมั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดทําจดหมายเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม  กําหนดและต้ังค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
      การศึกษาของโรงเรียน  และร่วมวางแผน ติดตาม และประเมินผลตามระบบประกัน  
               คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
๓.  จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๔.  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

               การศึกษา  
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ทั้งน้ี ให้ผู้รับแต่งต้ังตามคําสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 

ต่อทางราชการสืบไป 
 
 

                      สั่ง ณ วนัท่ี  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 

(นายธรรมรงค์   เสนจันทร)์ 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ท่ี  ๔๐ /๒๕๖๐ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 
 ................................................ 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  กําหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ กําหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตาม
มาตราที่ ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงปรับเปล่ียนหน้าที่ และแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 
คณะกรรมการดาํเนินงาน  ๔  มาตรฐาน   
๓.๑ คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
คณะกรรมการวางแผน รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและจดัทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

  นางสาววารุณี   คันธจันทร์ ที่ปรึกษา 

๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒ 
ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

-กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร ์
-กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร ์
-กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ 
 

นางชฎาพร   ธานรีัตน ์
นายวิพนธ์     พวงสง่า 
น.ส.ภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ 
น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน์ 

หัวหนา้ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑  
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่
ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 

๑.ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมจิต
สังคมและจิตสํานึก ตามที่
สถานศึกษากําหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม อนัดีของสังคม 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม  
  จริยธรรมนกัเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ    
  นักเรียน 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานวดัผล (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

นายวิชัย          ปรึกษา 
นายนิวัฒน์       ฤกษ์กังวาน 
นายมโน           คงสวัสด์ิ 
นายสุดสาคร     เหิรเมฆ 
น.ส.ปิยะวรรณ   คชอาจ 
น.ส.สุลักขณา    บุญสาพิพัฒน์ 

หัวหนา้ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  
สุขภาวะทาง ร่า งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

๔.ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทําส่ิงที่ไม่ถูกต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

- งานส่งเสริมคุณธรรม     
   จริยธรรม คุณลักษณะอัน 
   พึงประสงค์และค่านิยม  
   12 ประการ 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ส่ิงเสพติด เอดส์ และอบายมุข 

น.ส.นริสตา     โถชัยคํา 
น.ส.สุดาพร     จําปาทอง 
นายดวงเนตร    ไชยศร ี
นายหิรัญพล    ตังควณิชย์ 
นายธัญญ์นิธิ    ประสงค์กิจนิธ ี
นายชัยพร       ยงแสง 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
๓.๒ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
คณะกรรมการวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ
บริหารการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  
ส.ต.ท.กมัพล   ธิราชรัมย์ ที่ปรึกษา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒  
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 

  

        ๒.๑ การวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.สถานศึกษามีแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมด้านการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทกุคนและ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายวิวรรธน์    อึ้งพิมชยกุล 
น.ส.ดุจเดือน    ศักดิวงศ์ 
น.ส.วราทิพย์    ศรีอํ่าอ่วม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  174 
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๓.๓ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
คณะกรรมการวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  

  
  

ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑  
การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

๔.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 

น.ส.มาริษา     ปรัชชัยกูล 
ว่าที่รต.หญิงพัชรินทร์  เพ็ชรทอง 
น.ส.สุภาพร      พลอาจ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒  
การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๒.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง เป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 
 

- งานจัดการเรียนการสอน 
 

น.ส.พวงเพชร    บํารุงพงษ์ 
นายณรงค์วิทย์    พฤกษา
ศิลป์ น.ส.เภาพิไล      ปัณฑรสูตร 
น.ส.จันทรรัตน์   เตชะรุ่งโรจน์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี ๓  
การตรวจสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๔.นักเรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

- งานนิเทศการศึกษา 
 

นางมาลินี         แสงสุข 
น.ส.กมลวรรณ  จิตต์ปราณีชัย
นางเสาวลักษณ์    คงอยู่ 
 

หัวหน้า 
กรรมการ 
เลขานุการ

 
 
 

๓.๔ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิภาพ   
คณะกรรมการวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   นายณัฐพล   ชนินพร ที่ปรึกษา 
ประเด็นการพิจารณา การใช้
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาไดด้ียิ่งข้ึน 

๑.สถานศึกษาจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างเป็นรปูธรรมมีขั้นตอน
อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัต ิ
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- ๔ - 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้รับผดิชอบ หน้าท่ี 
(ต่อ) ๒.ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความ

ร่วมมือในการวางระบบและ
ดําเนนิงานประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานสารสนเทศ 
- งานนโยบายแผนงาน 
 

 
นางอนินทิกา   คล้ายมงคล 
น.ส.กฤษณา     จันทรทรัพย์ 
น.ส.กุลชญา     พิบูลย์ 
นายภัทร       อัญชลีนุกูล 
น.ส.สุกาญดา   เพียกุนา 
 

 
หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓.พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน/ท้องถิน่และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
 

  
หน้าที่  ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐาน 
              และตัวบ่งชี้ 

                         ๓. จัดทาํสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ที่จําเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานสําหรับการประเมิน  
                             คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
                         ๔. ประสานเพ่ือดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึก 
                             ลงในแผ่นซดีี เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา         

    ๕. รวบรวมผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดทําเป็นแฟ้มมาตรฐาน 
             การศึกษาของโรงเรียน 

          ๖. นําเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                             สถานศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
          ๗. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๑.นายณัฐพล   ชนินพร    ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวกุลชญา พิบูลย์    กรรมการ 
 ๔.นายพิทักษ์  หวนสุริยา   กรรมการ 
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๕.นายสุนันท ์  บุญเพชร   กรรมการ 
 ๖.นายธนวิทย์  กวินธนเจริญ   กรรมการ 
 ๗.นายอดิศร  สุขบรรเทิง   กรรมการ 
 ๘.นางสาวจินตนา กุจพันธ ์    กรรมการ 
 ๙.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาวยูเนียร แสนวงษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.นางสาวศิริรัตน์ กลัดป่ิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒.นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓.นางสาวปาณญดา     โมราวรรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔.นางสาวณัฎฐกานต์    ฤทธิรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดทําจดหมายเชิญผู้เก่ียวข้องมาร่วมประชุม  กําหนดและต้ังค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
      การศึกษาของโรงเรียน  และร่วมวางแผน ติดตาม และประเมินผลตามระบบประกัน  
               คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
๓.  จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๔.  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

               การศึกษา  
 

ทั้งน้ี ให้ผู้รับแต่งต้ังตามคําสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 
ต่อทางราชการสืบไป 
 

                      สั่ง ณ วนัท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
                                     

  (นายธรรมรงค์   เสนจันทร)์ 
        ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ประกาศโรงเรยีนพรตพิทยพยัต 

เรื่อง การกําหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

----------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.

2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
                    ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
  
 

(ดร.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 

(นายธรรมรงค์ เสนจันทร์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  178 
 

 
การกําหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน ระดับดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม 
1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัด

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 

2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ระดับดีเย่ียม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สาํคญั ระดับดีเย่ียม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. การจัดการเรียนการสอนทียึ่ดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเย่ียม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิภาพ   ระดับดีเย่ียม 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
ระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจําปี  2559  โรงเรยีนพรตพิทยพยัต  180 
 

 
ประกาศโรงเรยีนพรตพิทยพยัต 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

----------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.

2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
                    ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
   

 
(ดร.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

 

(นายธรรมรงค์ เสนจันทร์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนพรตพทิยพยัต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีจํานวน 4 
มาตรฐาน ดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

 
1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนทียึ่ดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสทิธิภาพ 

 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
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