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ค ำน ำ 
 

 การด าเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา หรือพันธกิจ ซึ่งเป็นทิศทางในการจัด
การศึกษาท่ีก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนา การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดทั้งกระบวนการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญต่อระบบดังกล่าว  การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นความพึงพอใจในระบบของการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น การรายงานผลต่อสาธารณชน จึงมีความส าคัญ เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือรายงานและสร้างความม่ันใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 รายงานเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ของคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประกันคุณภาพภายใน ที่ได้เก็บรวบรวมและจัดท ารายงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
 
         (นายธรรมรงค์    เสนจันทร์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ที่ตั้ง เลขที่ 4  ถนนหลวงพรต  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10520  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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  
เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 
เนื้อท่ี   137  ไร่   9  ตารางวา  
เขตพื้นที่บริกำร  เขตลาดกระบัง  : แขวงลาดกระบัง   แขวงขุมทอง   แขวงทับยาว   แขวงล าปลาทิว   
                                           แขวงคลองสองต้นนุ่น   แขวงคลองสามวา 
ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 ที่ดินจ านวน 1,041 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
วิทยาลัยช่างศิลป์ และโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปัจจุบันนี้   เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหญิงเลี่ยม  บุนนาค ได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สร้างสถาบันทางการศึกษาขึ้นในท้องถิ่นนี้ 
 เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร  บุนนาค) ด ารงต าแหน่งเป็นสมุหกลาโหมในสมัยต้นรัชกาลที่ 5   
คนทั่วไปจึงเรียกว่า ท่านเจ้าคุณทหารหรือเจ้าคุณกลาโหม เจ้าคุณทหารเป็นบุตรคนโต ของสมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง  บุนนาค)  ท่านเจ้าคุณทหารได้เป็นผู้อ านวยการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ เชื่อมระหว่างพระโขนงกับฉะเชิงเทรา  
ได้จับจองที่ดินในเขตลาดกระบังไว้ โดยมีเจตจ านงที่จะสร้างโรงเรียนให้ประชาชนในแถบนี้ได้ศึกษาเล่าเรียน แต่ท่าน 
ถึงแก่อสัญกรรมก่อน ท่านเลี่ยมจึงได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ทั้งหมด 
 ท่านเลี่ยมได้สมรสกับจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ไม่มีบุตร ธิดาด้วยกัน ต่อมาได้สมรสกับ 
หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา) ไม่มีบุตร ธิดาเช่นเดียวกัน  ท่านเลี่ยม ได้เจริญรอยตามเจตนารมณ์เดิมของ 
ท่านเจ้าคุณทหาร คือ ต้องการให้สร้างโรงเรียนขึ้นในท้องถิ่นนี้  ท่านได้สร้างบ้านพักไว้ 1 หลัง 
 (บ้านพักครูริมคลองประเวศ ฯ ) ในปี พ.ศ.2492 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในท้องที่ลาดกระบัง 
ได้ใช้บ้านพักของท่านเลี่ยมเป็นโรงเรียนชั่วคราวและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนพรตพิทยพยัต” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่สามีท่าน  
ได้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2492 
 ปี พ.ศ.2500 ท่านเลี่ยมได้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งให้โรงเรียนพรตพิทยพยัต   
จ านวน  200  ไร่ นอกนั้นให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ต่อมาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้แบ่งท่ีดินจ านวน 63 ไร่ 
ให้แก่วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร  ปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและย้ายนักศึกษามาเรียนแล้ว โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
จึงเหลือที่ดิน 137  ไร่ 
 มีผู้บริหารมาแล้วจ านวน 17  ท่าน และปัจจุบัน มี นายธรรมรงค์   เสนจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน เป็นล าดับที่  18 

mailto:prot@prot.ac.th
http://www.prot.ac.th/
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ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

 
 

ล ำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ปี พ.ศ. 
1 นายเขียน ข าปัญญา ครูใหญ่ พ.ศ.2492 - 2499 
2 นายเสียง ผดุงชีวิต ครูใหญ่ พ.ศ.2499 - 2505 
3 นายพยม ชุณหเสวี ครูใหญ่ พ.ศ.2505 - 2507 
4 นายสมบูรณ์ ศิวารัตน์ ครูใหญ่ พ.ศ.2507 - 2509 
5 นายฉลวย กรุณามิตร รักษาการครูใหญ่ พ.ศ.2509 - 2510 
6 นายบัญชา ตั้งใจ ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่, ผู้อ านวยการ พ.ศ.2510 - 2523 
7 นายอดิเรก รัตนธันญา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2523 - 2525 
8 นายปรีชา สนแจ้ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2525 - 2531 
9 นายถนอม พิมพะนิตย์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2531 - 2534 
10 นายวิรัตน์ รักมาก ผู้อ านวยการ พ.ศ.2534 - 2537 
11 นายแคล้ว ทัศน์พงษ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2537 - 2539 
12 นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2539 - 2540 
13 นางสังข์ อัตตัญญู ผู้อ านวยการ พ.ศ.2540 - 2543 
14 นายเฉลียว พงศาปาน ผู้อ านวยการ พ.ศ.2543 - 2549 
15 นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผู้อ านวยการ พ.ศ.2549 - 2550 
16 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2550 - 2556 
17 นายสุรพล พาลี ผู้อ านวยการ พ.ศ.2556 - 2558 
18 นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน 

 
 
 
พรตพิทยพยัต  เป็นนำมพระรำชทำนซึ่ง พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนให้ ศ.ดร.พรตเดชำ 
 “พรต” หมำยถึง กิจวัตร  กำรปฏิบัติ 
 “พิทย” หมำยถึง  ควำมรู้ 
 “พยัต” หมำยถึง  ผู้เรียน ผู้รู้ เฉียบแหลม 
รวมควำมหมำยว่ำ  “ผู้ใฝ่หำวิชำ  ควำมรู้อยู่เป็นนิจ” 
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แผนผังภำยในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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ข้อมูลผู้บริหำร 
1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ค.บ. ศิลปศึกษา 
   ศศ.บ. บริหารการศึกษา 
   ศศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาโท  กศม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  15  ธันวาคม  2558  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา    2   ปี    3   เดือน 
โทรศัพท์  081 – 974 - 8980 
 
2) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    มีจ านวน    1    คน  ประกอบด้วย 
2.1  ชื่อ-สกุล  ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์ 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอับดับ 2 
   น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต 
ปริญญาโท  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทรศัพท์ 086 – 876 - 6040 
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3. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1)  ข้อมูลพ้ืนฐำนของครูและบุคลำกรท้ังโรงเรียน 
  1.1)  ครูประจ ำกำร     

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1 นายวสันต์              พัฒทวี 58 ปี 31 ปี ช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

2 นางอรุณี               เลิศวิไลกุลนที 56 ปี 35 ปี ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 

3 นางปนัดดา            หวังพิทักษ์ 48 ปี 26 ปี ช านาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ม.3 

4 นางสาวสายฝน        วันทา 39 ปี 7 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 

5 นายธนวิทย์             กวินธนเจริญ 29 ปี 4 ปี คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 
ภาษาไทย ม.6 

6 นางสาวพรหมมาศ    แสงพลอย 32 ปี 6 ปี คศ.1 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.6 
เพิ่มเติม ม.6 

7 นางสาวจุไรรัตน์       นาคเทวัญ 31 ปี 5 ปี คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.5 
เพิ่มเติม ม.6 

8 นางสุทธิวรรณ         จิ๋วสุข 31 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 

9 นางสาวสุภาพร        พลอาจ 26 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 
เพิ่มเติม ม.5 

10 นายอาคม               สว่างศรี 27 ปี 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.5 
เพิ่มเติม ม.6 

11 นางสาววีร์วงศ์         วุฒิสกุลวงศ์ 29 ปี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

12 นางวารุณี               เลิศล้ า 37 ปี 13 ปี ช านาญการ 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 
คณิตศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.5 
คณิตศาสตร์ ม.6 

13 นางสาวสมถวิล        สิทธิมนต์ชัย 53 ปี 30 ปี ช านาญการพิเศษ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 

14 นายเรขา                ปานทอง 59 ปี 34 ปี ช านาญการ 
ปกศ.สูง 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 

15 นางณัฎฐาภรณ์        มหาพรม 42 ปี 4 ปี คศ.1 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 
คณิตศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์ ม.3 

16 นายทรงกรฎ           ดีท่ีสุด 37 ปี 10 ปี ช านาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

17 นายศรัณย์             จันทร์ศรี 41 ปี 4 ปี คศ.1 
กศ.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ ม.5 
คณิตศาสตร์ ม.6 

18 นายเอกรินทร์          นิรันดร์ 29 ปี 4 ปี คศ.1 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

19 นางสาวศิริณา          จ่าทอง 30 ปี 5 ปี คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.4 

20 นางสาวมลฤดี          สิงห์นุกูล 36 ปี 8 ปี ช านาญการ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.5 

21 นางสาวสุภาวรรณ     พงษ์สุวรรณ 27 ปี 3 ปี คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 

22 นางสาวภิรมย์ขวัญ     ศิริสุวรรณ 27 ปี 3 ปี คศ.1 
วท.บ. (ศษ.) 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 

23 นางสาวเบญจมาศ      หลักบุญ 29 ปี 3 ปี คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 

24 นายสุดสาคร            เหิรเมฆ 33 ปี 2 ปี คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 

25 นางสาวจินตนา         กุจพันธ์ 26 ปี  2 ปี  ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

26 นางสาวมุกดาวรรณ    คงฤทธิ์ 29 ปี 2 ปี คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.5 

27 นางสาวประภัสสร      แสนศิริ 29 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์ ม.3 

28 นางวนิดา                สุริยันยงค์ 30 ปี 4 ปี คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.4 

29 นางศจินันท์             ตาตะนันทน์ 41 ปี 17 ปี ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์ ม.4 

30 นางสาวพรรณทิพย์    ผลเกิด 29 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสต์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์ ม.3 

31 นายวชิระวิทย์           นาเมืองรักษ์    24 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.2 

32 นายภวภัค                จินนุกูล 25 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 

เพิ่มเติม ม.3 

33 นางสาวยุภาพร          อินทรีวอน 30 ปี 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.2 

34 นางสาวอภิญญา         ใจมนต์ 26 ปี 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.1 
คณิตศาสตร์ ม.3 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

35 นายสุทน               ดอนไพร 54 ปี 30 ปี ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.3 

36 นางสาวอภิชา          แก้วจินดา 58 ปี 34 ปี ช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
นศ.บ. 

ชีววิทยา 
หนังสือพิมพ์ 

วิทยาศาสตร์ ม.2 
ชีววิทยา ม.4 

37 นายวิพนธ์              พวงสง่า 59 ปี 37 ปี  ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.5 

38 นางสุดา                 พฤทธ์พาณิชย์ 55 ปี 25 ปี ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
โลกและอวกาศ ม.4 

39 นายวันชัย              มาชูตระกูล 58 ปี  37 ปี ช านาญการพิเศษ วท.ม. เคมี เคมี ม.6 

40 นายสว่าง               พฤทธ์พาณิชย์ 56 ปี 28 ปี ช านาญการ 
วท.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
ชีววิทยา ม.4 

41 นายประเสริฐ           มั่นจิต 39 ปี    9 ปี คศ.1 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.3 

42 นายไพรัช               แรงจบ 31 ปี  6 ปี คศ.1 
ค.บ. 
คอ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.2
ชีววิทยา ม.5 

43 นางสาวณัฐรินทร์      เพ่งผล 31 ปี 8 ปี ช านาญการ 
คบ. 

วท.ม. 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ ม.2 
ชีววิทยา ม.5 

44 นางสาวนิศารัตน์      กระเวณกิจ 31 ปี 6 ปี คศ.1 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนวิทยาศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

เคมี ม.6 

45 นายภัทรธร            นาคะโยคี 27 ปี 3 ปี คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 

46 นายสุดสาคร          หมายชม 26 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. เคมี เคมี ม.6 

47 นางสาวพิชญานิน     วาสะศิริ 25 ปี  2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร์ ม.1 

เคมี ม.4 

48 นางชฎาพร             ธานีรัตน์ 45 ปี 22 ปี ช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
ศม. 

ชีววิทยา 
เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.2 
ชีววิทยา ม.6 

49 นายอนุสรณ์            อรุณสวัสด์ิ 34 ปี  8 ปี ช านาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.1 
โลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ ม.4 
การสื่อสารและ
การน าเสนอ ม.5 

50 นายอนุชา               เผ่าพหล 39 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย 
กศ.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส์ 
สถิติประยุกต์ 

ฟิสิกส์ ม.4 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

51 นางสาวมลฤดี          มณฑล 36 ปี  2 ปี ครูผู้ช่วย 
วท.บ. 
คอ.ม. 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ ม.4 
ฟิสิกส์ ม.6 

52 นางปัจฉิมา             อินทะโชติ 42 ปี 23 ปี ช านาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา 
ชีววิทยา ม.4 

วิทยาศาสตร์ ม.2 

53 นางธนัชชา             สายนภา 24 ปี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 
เคมี ม.4 

วิทยาศาสตร์ ม.1 

54 นางสาวพรรณี         บุญพิทักษ์ 36 ปี 8 ปี ช านาญการ ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 
ชีววิทยา ม.4 

55 นางสุรินทร์ภรณ์       แสนหลวง 35 ปี 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา 
ชีววิทยา ม.6 
ชีววิทยา ม.1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม 

56 นางมาลินี              แสงสุข 54 ปี  23 ปี ช านาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 
สังคมศึกษา ม.2 

57 นางกรรณิการ์          มานะสุบิน 57 ปี 24 ปี ช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.1 
สังคมศึกษา ม.1 

58 นางสาวณัฐณพิน      พรมศักดิ์ 39 ปี 9 ปี คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ม.1 
พระพุทธศาสนา ม.3 

59 นางเสาวลักษณ์         คงอยู่ 54 ปี 31 ปี ช านาญการพิเศษ บธ.บ. การเงิน – บัญชี สังคมศึกษา ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.1 

60 นายเคน                 จันทร์วงษ์ 53 ปี 27 ปี ช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอนสังคม 

สังคมศึกษา ม.5 
สังคมเพิ่มเติม ม.5 

61 นายประสันตา          โสมอินทร์ 42 ปี 8 ปี  ช านาญการ 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 
ค.อ.ด. 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

สังคมศึกษา ม.4 
สังคมเพิ่มเติม ม.4 

62 นายวิวรรธน์            อึ้งพิมชยกุล 39 ปี 8 ปี คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.4 

63 นางวิชุดา               สุขสมรส 36 ปี 5 ปี คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
พระพุทธศาสนา ม.2 

สังคมศึกษา ม.2 

64 นางสาวหวานใจ       ประโยธิน 33 ปี 5 ปี คศ.1 ศษ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.2 
สังคมศึกษา ม.6 

65 นายธนพจน์            ธงศิลา 29 ปี 3 ปี คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 

66 นางสาวนริสตา         โถชัยค า 32 ปี 5 ปี คศ.1 นบ. นิติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.5 

67 นางสาวดุจเดือน       ศักดิ์วงศ์ 26 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา 
หน้าท่ีพลเมือง 

สังคมศึกษา ม.3 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

68 นางสาววิชิตพรณ์      พัฒนีชัยณ์ 32 ปี 2 ปี คศ.1 
ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

รัฐศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

อาเซียน ม.4 
สังคมศึกษา ม.5 

69 นายพิพัฒน์              ภู่ถาวร 29 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.3 
สังคมศึกษา ม.3 

70 นางฐิติชญา              สุขสมพงษ์ 46 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
พระพุทธศาสนา ม.4 
หน้าที่พลเมือง ม.3 

71 นายปิยะนันท์            สุขสมรส 36 ปี 5 ปี คศ.1 คบ. สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.4 
ท้องถ่ินของเรา ม.4 

72 นายชาตรี                ไชยรัตน์ 35 ปี 2 เดือน ครูผู้ช่วย คศ.บ. รัฐศาสตร์ 
สังคมศึกษา ม.2 

อาเซียน ม.4 
พระพุทธศาสนา ม.3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะศึกษำ 

73 นางสาวพวงเพชร        บ ารุงพงษ์ 55 ปี  30 ปี ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. นาฎศิลป์ ศิลปศึกษา ม.6 

74 นางสาวเภาพิไล         ปัณฑรสูตร 55 ปี 30 ปี ช านาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา ม.2 

75 นายอรรถพงษ์           ชมพักตร์ 38 ปี 9 ปี คศ.1 
ศศ.บ. 
ค.ม. 

ดนตรีไทย ศิลปศึกษา ม.2 

76 จ.ส.ต.มหิธร              ธิติปวัฒน์ 31 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ดศ.บ. ดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปศึกษา ม.5 

77 นายณรงค์วิทย์          พฤกษาศิลป์ 32 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. ดนตรีสากล ศิลปศึกษา ม.3 

78 นายอนุพันธุ์              ปานน่ิม 40 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศ.บ. จิตรกรรม 
ศิลปศึกษา ม.1 
ศิลปศึกษา ม.5 

79 นางสาววราทิพย์         ศรีอ่ าอ่วม 26 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
นาฏศิลป์ ม.1 
นาฏศิลป์ ม.4 

80 นางสาวชญาภา          รัตนะเควิล 28 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย คอบ. การออกแบบ ทัศนศิลป์ ม.4-5 

81 นางสาวจันทรรัตน์       เตชะรุ่งโรจน์ 26 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 

ทัศนศิลปศึกษา 
ศิลปศึกษา ม.3 
ศิลปศึกษา ม.4 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

82 นางปิยะพร          วณิชเจนประเสริฐ 47 ปี 24 ปี ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.6 
อังกฤษฟัง-พูด ม.6 

83 นางวรรณา          พวงสง่า 57 ปี 32 ปี ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.1 

84 นายณัฐพล           ชนินพร 42 ปี 21 ปี ช านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรและการสอน 

ฝรั่งเศส ม.4,5,6 

85 นางมาลินี             มีพะเนาว์ 59 ปี 34 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.6 
อังกฤษอ่าน-เขียน  ม.6 

86 นางสาวกนกรัตน์    พงษ์สมุทร 55 ปี 30 ปี ช านาญการ กศ.ม. การแนะแนว อังกฤษพื้นฐาน ม.4 

87 นางอรไพลิน         บางพระ 59 ปี 33 ปี ช านาญการ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.3 

88 นางสาวณัฐกาญจน์  ศุภกรศักดา 40 ปี 9 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.2 

89 นางสาวจุฑาภรณ์     มุกดาหาร 31 ปี 7 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1, 4 - 6 

90 นางสาวประภาภรณ์  พรมศรี 39 ปี 7 ปี คศ.1 ค.ม. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน ม.1, 4 - 6 

91 นางสาวกนกวรรณ    แสงวรรณเทศ 30 ปี 6 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.3 

92 นางสาวมาริษา        ปรัชชัยกูล 39 ปี 5 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.4 

93 นางอนินทิกา          คล้ายมงคล 40 ปี 13 ปี ช านาญการ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์การศึกษา 

อังกฤษพื้นฐาน ม.5 

94 นางสาวกฤษณา       จันทรทรัพย์ 28 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 

95 นางเพ็ญศรี            เสนจันทร์ 56 ปี 13 ปี ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.1 

96 นางสาวสุกาญดา      เพียกุนา 34 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

อังกฤษพื้นฐาน ม.4 
อังกฤษอ่าน-เขียน ม.4 

97 นางสาวธนิดา          โยลัย 35 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.2 

98 นางสาวสุพัตรา        ศิริพัฒน์ 31 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษอ่าน-เขียน ม.5 

99 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัชรินทร์       เพ็ชรทอง 27 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.3 

100 นางสาวกชพรรณ      พันพอน 26 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1-6 

101 นางสาวมัสยา          โทกุล 25 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.2 
อังกฤษฟัง – พูด ม.6 

102 นางสาวอนุธิดา        นุ่นสะพาน 27 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน ม.1 
อังกฤษฟัง – พูด ม.6 

103 นางสาวนัทธมน      อ าลา 36 ปี 9 ปี คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.6 
อังกฤษอ่าน – เขียน ม.6 

104 นางสาวปิยวรรณ   คชอาจ 31 ปี 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษอังกฤษ อังกฤษ ม.1 
ภาษาอังกฤษพัง – พูด ม.5 

105 นายศุภฤกษ์   เชื้อมั่น 25 ปี 1 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

106 นางสาวรัตนวรรณ   ชุ่มชิต 59 ปี 36 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.บ. คหกรรม 

สารสนเทศเพื่อ
งานห้องสมุด 
แนะแนว ม.2 

เลือกเสรี ม.2-3 

107 นายนิวัตร            ชูโชติ 54 ปี  32 ปี ช านาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

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

108 นายนริศ              กีรติจินดา 60 ปี 35 ปี ช านาญการ วท.ม. การสอนวิชาเกษตรกรรม เกษตรกรรม ม.2 

109 นางมารศรี            สงเคราะห์ 57 ปี 34 ปี ช านาญการ ค.บ. เกษตรกรรม การงานอาชพี ม.3 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.5 

110 นายสรวีย์             ธัญจิราธนานันต์ 45 ปี 21 ปี ช านาญการ ค.บ. ธุรกิจศึกษา แนะแนว ม.4 
วิชาเลือกเสรี ม.3 ,ม.4 

111 นางสาววาทินี         ชูศิลป์ 52 ปี 27 ปี ช านาญการ บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
การงานอาชีพ ม.5 

ธุรกิจ ม.6 

112 นางสาวสุรารักษ์      มานะประสพสุข 41 ปี 9 ปี คศ.1 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ ม.4 , ม.6 
วิชาเลือกเสรี ม.3 

113 นางสาวบังอร          ช านาญเวช 33 ปี 7 ปี คศ.1 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
การบริหารการศึกษา 

สารนิเทศ ม.6 
การงานอาชีพ ม.6 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ม.5 

114 นายอารักษ์             ทันใจชน 36 ปี 3 ปี คศ.1 คอ.บ. วิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส ์ การงานอาชพี ม.2 

115 นายพันทูร               บุญยัง 56 ปี 34 ปี ช านาญการ 
ค.บ. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เกษตรกรรม 

การงานอาชีพ ม.3 
โครงการงานคอม ฯ ม.6 

เลือกเสรี ม.2,3 

116 นางสาวซารินา          ข ามิน 26 ปี 2 ปี คศ.1 ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1 

ขนมอบ ม.2 
117 นางสาวสุดาพร         จ าปาทอง 30 ปี 2 ปี คศ.1 บช.บ. บัญชี ธุรกจิ ม.5,ม.6 

118 นายชาญวิรุฬห์      ชลหิรัญกิจวัฒฯ 30 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 
119 นางสิริกานต์             มายิ้ม 39 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตร เกษตร 
120 นายศรันดร์               ค าเรืองฤทธิ์ 26 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. อุตสาหกรรม เขียนแบบ ม.2,3,5,6 

121 นางสาวปาณญดา     โมราวรรณ์ 43 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
การงานอาชพี .2 

เลือกเสรี ม.1 

122 นายรัชพล            ไชยวงค์ 30 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยี ม.1 
มัลติมีเดีย ม.5 
สารนิเทศ ม.6 

123 นางสาวอัญชลี       มณีสร้อย 32 ปี 5 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตร เกษตร 
124 นางสาวรมิดา         นิลโคตร 34 ปี 1 เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ. การตลาด IS ม.2 , ม.5 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

125 นายปฐมพงษ์            ประยูรยวง 60 ปี 40 ปี ช านาญการพิเศษ 
ปกศ.สูง 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

สุขศึกษา ม.6 

126 นายวิชัย                  ปรึกษา 60 ปี 38 ปี ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.3 
127 นายมโน                   คงสวัสด์ิ 46 ปี 22 ปี ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.2 
128 นายยุทธศักดิ์             ศรีบัวพันธุ์ 53 ปี 24 ปี ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1 
129 นายชัยพร                 ยงแสง 35 ปี 5 ปี คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ม.5 

130 นายนิวัฒน์               ฤกษ์กังวาน 52 ปี 7 ปี คศ.1 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษา ม.6 

131 นายสุนันท์                บุญเพชร 32 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.6 
132 นายพิทักษ์                หวนสุริยา 39 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.4 

133 นายปราโมทย์             สันทาลุนัย 35 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

(การฝึกและการ
จัดการกีฬา) 

สุขศึกษา ม.4 
เทนนิส ม.4 

สุขศึกษา ม.6 

134 นายภัทร                  อัญชลีนุกูล 26 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา ม.3 
สุขศึกษา ม.3 

135 ว่าท่ี ร.ต.ศราวุฒิ  แก้วมุกดา 29 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.3 
136 นายยุทธชัย   สรรพศรี 24 ปี 10 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1 

137 นายเกียรติภูมิ   ภูมิเรศสุนทร 41 ปี 2 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการกฬีา 
การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา ม.1 

กิจกรรมแนะแนว 

138 นางสาวสิรินาถ           ธงศิลา 33 ปี 8 ปี ช านาญการ 
ศศ.บ. 
คอ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 
บริหารการศึกษา แนะแนว ม.3,4,6 

139 นางลินดา                  บัวหนู 59 ปี 37 ปี ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
แนะแนว ม.6 

IS ม.3 

140 นางธัณยพัศน ์            โฮมภิรมย์ 37 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ศบ. 
การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
IS .2 

141 นางสาวแววดาว           มะหามิตร 32 ปี 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา IS ม.2 
142 นางสาวจันทรรัตน์        เนืองนิตย์ 27 ปี 11 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.1, ม.4 
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  1.2)  ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1 นายกฤติน               ช้างทองค า 28 ปี อัตราจ้าง ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ พระพุทธศาสนา ม.4 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

2 Miss. Wei   Juying 26 ปี อัตราจ้าง B.A. ครูชาวต่างประเทศ ภาษาจีน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

3 นางสาวจริญญา          เสนจันทร์ 28 ปี อัตราจ้าง ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ช่วยสอน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ – พลศึกษำ 

4 นางสาวดวงเนตร          ไชยศรี 31 ปี อัตราจ้าง ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

5 นายหิรัญพล               ตังควณิชย์ 37 ปี อัตราจ้าง วท.บ. 
วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
พลศึกษา 

6 นายธัญญ์นิธิ             ประสงค์กิจนิธี 30 ปี อัตราจ้าง ศศ.บ. บริหารธุรกิจ พลศึกษา 
 

             
            รวมจ ำนวนครูอัตรำจ้ำงท้ังโรงเรียน    6  คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจ าปี  2560  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  16 
 

 ส่วนที ่2 
            ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด ค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
ระดับคุณภำพข้อท่ี 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนได้เหมำะสมตำมระดับ  
ระดับคุณภำพข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษเหมำะสม  
ระดับคุณภำพข้อท่ี 3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดค ำนวณเหมำะสม 
 
 ประเด็นการพิจารณาที ่2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับคุณภำพข้อท่ี 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
           อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 6. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
           และทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอนวัดระดับชาติ 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
                    หรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 8. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
            หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 9. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตส านึก   
            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม  
          อันดีของสังคม 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 10. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                       และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 11. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
       และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย 
        และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ระดับคุณภำพข้อท่ี 12. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 13. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 14. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 15. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหงรังแก 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 16.  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
     และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำรกำรศึกษำ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 17. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
      ของ แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
       ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
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  ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 18. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมด้านการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 19. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 20. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไป ประยุกต์ใช้ได้และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 21. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 22. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 23. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง 
เหมาะสมชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 24. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่  
             สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง ระบบ 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 25. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ 
       และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ 
     ในสถานการณ์ ต่างๆได้เป็นอย่างดี  

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 26.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิด 
     เป็นท าเป็นรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
      อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 27. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 28. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 
             และอ านวย ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 29. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 30. กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ในการจัดการเรียนการสอน 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ 
  ระดับคุณภำพข้อท่ี 31. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ระดับคุณภำพข้อท่ี 32. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

ระดับคุณภำพข้อท่ี 33. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

ระดับคุณภำพข้อท่ี 34. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
       และการจัดการเรียนการสอน  
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ระดับคุณภำพข้อท่ี 35. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

ระดับคุณภำพข้อท่ี 36. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ   

ประเด็นการพิจารณา การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 37. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 38. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

  ระดับคุณภำพข้อท่ี 39. พ่อแม่ ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน  

ปีกำรศึกษำ 2559 
ค่ำเป้ำหมำย 

(+2%) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิด ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

77.20 78.74 

   1). ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับชั้นในระดับ ดีเยี่ยม 

96.24 98.16 

   2). ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสม ตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม  

90.69 92.50 

   3). ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสม
ตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม 

44.67 45.5 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

96.78 98.71 

1). ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

96.78 98.71 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

83.02 84.68 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 50.94 51.95 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

46.11 47.03 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 99.80 100 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2559 
ค่ำเป้ำหมำย 

(+2%) 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

83.19 84.85 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 92.62 94.47 

1.) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 

95.79 97.7 

2.) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

89.46 91.24 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80.16 81.76 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 86.54 88.27 

1.) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 95.44 97.34 

2.) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 73.52 74.99 
3.) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง 

ข่มเหงรังแก 
90.67 92.48 

4.) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

86.54 88.27 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

100 100 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

100 100 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2559 
ค่ำเป้ำหมำย 

(+2%) 
2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

100 100 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

100 
100 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

100 
100 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

100 
100 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

100 
100 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

90.83 92.64 

1.) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหา
สาระกิจกรรมที ่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง ระบบ 

91.3 93.12 

2.) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ 
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

94.9 96.79 

3.) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอ
ผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

95.6 97.51 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2559 
ค่ำเป้ำหมำย 

(+2%) 
4.) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ

เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
91.3 93.12 

5.) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอ านวย ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

93.4 95.26 

6.) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

78.5 80.07 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

65.05 66.35 

1.) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด การเรียนการสอน 

72.8 74.25 

2.) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

57.3 58.44 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

96.58 98.51 

1.) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 100 100 

2.) มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 97 98.94 
3.) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
98.5 100 

4.) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

92.7 94.55 

5.) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

94.7 96.59 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ค่ำเป้ำหมำย 
(+2%) 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ   

 
 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

93.3 95.16 

1.) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ  

100 100 

2.) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

100 100 

3.) พ่อแม่ ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

79.7 81.29 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม 
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่  

1. การจัดอบรมศิลปะการอ่านท านองเสนาะและศิลปะการเขียน โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
2. กิจกรรม Miracle of Read ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน และตอบค าถาม 

เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่   

กิจกรรมวันภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านและการเขียน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามความสามารถ และตามศักยภาพของนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอกต่อไป  

4. การน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น การแข่งขันท่องบท 
อาขยานท านองเสนาะ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย การแข่งขันการตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ อินทร
วิเชียรฉันท์ 11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
 ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ระดับคุณภำพที่ 1  
สรุปผลการประเมินการอ่านโดยใช้เครื่องมือแบบคัดกรองการอ่าน และใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 98.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
 ระดับคุณภำพที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  
 กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ระดับคุณภาพท่ี 2 ได้แก่ 

1. การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เน้นการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ  

2. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด E – Library  
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดค่ายคุณธรรม พัฒนา 

คุณธรรมของผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง  
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 ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ระดับคุณภำพที่ 2  
  สรุปผลการประเมินการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความสามารถด้านการพูดและการเขียน
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 86.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม 
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ระดับคุณภำพที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ระดับคุณภาพท่ี 3 ได้แก่ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพ่ิมเติมหลังเลิกเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกความสามารถด้านการคิดค านวณหลังเลิกเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนน าแบบทดสอบกลับไปท าที่บ้าน แล้วมาสอบแบบถาม – ตอบหลังเลิกเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการคิดค านวณแบบจับคู่ฝึกทักษะ โดยคนหนึ่งกดเครื่องคิด
เลขและอีกคนหนึ่งตอบ แล้วจึงมาทดสอบกับครูจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มฝึกความสามารถด้านการคิดค านวณแบบจับคู่ฝึกทักษะ โดยคน
หนึ่งกดเครื่องคิดเลขและอีกคนหนึ่งตอบ แล้วมาแข่งขันตอบระหว่างกลุ่ม กลุ่มใดชนะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งกลุ่ม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนท าแบบฝึกการคิดค านวณด้วยตนเอง แล้วมาสอบปากเปล่ากับครู 
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ระดับคุณภำพที่ 3  
 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นร้อยละ 86.38 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการ 
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา  

2. จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมความ 
เป็นเลิศด้านภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน  
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3. จัดท าโครงการดูแลเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมติวเข้มวิชาการ ม.3  

และ ม.6 เตรียมความพร้อมสู่ O – NET กิจกรรมประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมของผู้เรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 93.68 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ Prot E – learning ส าหรับนักเรียน  
2. การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมของโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข้อมูลเอกสารส าคัญต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน 
3. ใช้สื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ  83.5     อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 มีดังนี้  

1. รายวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
2. รายวิชาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
4.รายวิชาภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
5. รายวิชาสังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 4 และ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
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6. รายวิชาการงานอาชีพ เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 มีพัฒนาการสูงขึ้น   
7.รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น   

 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอนวัดระดับชาติ 
ระดับคุณภำพที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. การจัดโครงการติวเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 ระดับคุณภำพที่ 1  
  สรุปผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O - NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559 มีดังนี้  

1. ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับโรงเรียนและระดับ สพม.2 
คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทย รายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการ
สูงขึ้น   

2. ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้น   

3. ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับโรงเรียน ระดับสพม.2 และ 
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้น  

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. การจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 

สายสามัญและสายอาชีพ การสอบตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Admissions) ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตามความสนใจความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลการประเมินนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง  
2. การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- 

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด “เล่นกานมันส์ยกโรง ยกโขยงต้านภัยยาเสพติด” จัดนิทรรศการ 

รณรงค์ และแสดงคอนเสิร์ต  
4. กิจกรรมพิธีไหว้ครู  
5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าห้องเรียน 
7. การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
8. กิจกรรมคาบคุณธรรม เช่น การตรวจเครื่องแบบนักเรียน รายงานผลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วม 

กิจกรรมหน้าเสาธง มากกว่า 5 ครั้งต่อ 1 เดือน   
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ 95.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1.การจัดท าโครงการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
ในโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

2.การจัดท าโครงการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง โรงเรียนคือบ้านหลังที่สอง 
3.การจัดท าโครงการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ปัญหาภาวะโลกร้อน  
4.การจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง  
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ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ระดับคุณภำพที่ 1  
 สรุปผลการประเมินผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติใน
ก า ร รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  เ ห็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
ร้อยละ 78.72 อยู่ในระดับดี  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ระดับคุณภำพที่ 2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ 
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ระดับคุณภาพท่ี 2 ได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมสมุนไพรไทยในท้องถิ่น 
2. การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
3. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  
4. การจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร  
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาดนตรีไทย  
6. การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  
7. การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
8. การจัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
9. การจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  
10. การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  

ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ระดับคุณภำพที่ 2  
  สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 87.20 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ระดับคุณภาพท่ี 1 ได้แก่ 

1. การจัดโครงการอบรม PLC ให้กับครู เพ่ือครูจะได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือต่อยอด
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
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2. การจัดโครงการพัฒนาผู้ เรียน ผ่านกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
วันอาเซียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเปิดรั้วม่วงเหลือง กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จ  

ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 ระดับคุณภำพที่ 1 
 สรุปผลการประเมินผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ร้อยละ 83.80 อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภำพที่ 1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ระดับคุณภาพท่ี 1 ดังนี้  
 โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี มีวิธีการดูแล
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ และยังจัดท าโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การจัดโครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี  
3. การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  
4. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. การจัดกิจกรรมสาระน่ารู้ สุขภาพ เพศ เอดส์ งดสูบบุหรี่โลก และต่อต้านยาเสพติด  
6. การจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์  
7. การจัดกิจกรรมวัดเอดส์โลก ซึ่งได้ร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ  

(หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ าพ ุ
8. การจัดกิจกรรมออกก าลังกายวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
9. การร่วมกิจกรรมจิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล ซึ่งจัดโดยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

และสภาเยาวชนเขต 
10. การร่วมอบรม “ท าดี...ท าง่าย ให้เลือดภาค 4” ซึ่งจัดโดยสภากาชาดไทย 

ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ระดับคุณภำพที่ 1 
 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และ 
ลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90.50 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภำพที่ 2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ระดับคุณภาพท่ี 2 ดังนี้  

1. การจัดกิจกรรม Open House “ศาสตร์ของพ่อ สานต่อพอเพียง ปั้นพรตให้เป็นเพชร” 
2. การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพวช. 
4. การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์

คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิด
โลก AEC กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์สัญจร กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมการแสดงดนตรีสากล 
กิจกรรมทัศนศึกษา การมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน กิจกรรม The voice Prot  

ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ระดับคุณภำพที่ 2 
 สรุปผลการประเมนิการรักษาสภาวะอารมณ์และสุขภาพจิตของผู้เรียนร้อยละ 88.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม   
 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภำพที่ 3 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวงข่มเหงรังแก  
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ระดับคุณภำพที่ 3 
 สรุปผลการประเมินการป้องกันตนเองจากการล่อลวงข่มเหงรังแกของผู้เรียนร้อยละ 68.00 อยู่ในระดับดี 
 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภำพที่ 4 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  
กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ระดับคุณภาพท่ี 4 ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมสาระน่ารู้ สุขภาพ เพศ เอดส์ งดสูบบุหรี่โลก และต่อต้านยาเสพติด  
2. การจัดกิจกรรมวัดเอดส์โลก ซึ่งได้ร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ  

(หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ าพ ุ
ผลกำรประเมินประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ระดับคุณภำพที่ 4 
 สรุปผลการประเมินการไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมของผู้เรียนร้อยละ 94.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ :  ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มเีจตคติทีด่ีต่อการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวใหส้อดคล้องกับการเปลีย่นแปลง น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน ใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพัฒนางานดา้นวิชาการ มีการกระจายอ านาจ ยึดหลักการบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม 
ท างานเป็นทีม  พัฒนาทีมงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และได้ประสบการณ์
ตรง จากการศึกษาดูงาน  และเข้ารับการอบรม จัดประชุมเพื่อก ากับติดตาม  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เน้นการ
บริหารโดยการศึกษา เพ่ือให้ผูเ้รียนมีการพัฒนาการตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง อาทิ ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง พึง
พอใจในการบริหารจดัการศึกษา 
 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ท่ีเอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ของผูเ้รียน 
จัดระบบพัฒนาสารสนเทศท่ีทันสมัยและสมบรูณ์มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน เพิ่มพูน
ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิ กิจรรมฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์  , กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ 
, กิจกรรมละครฝรั่งเศส , กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ  ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวิชาการสู่ชุมชน , กิจกรรมศาสตร์ของพ่อ สานต่อ
พอเพียง ปั้นพรตให้เป็นเพชร นิทรรศการวิชาการ59 เป็นต้น 
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภยั 
การดูแลรักษาอาคารสถานท่ีเหมาะสมเพียงพอ ห้องน้ าสะอาดโปร่ง โล่ง มีแสงสว่างเพียงพอ จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น โครงการสื่อนวัตกรรม เครือข่ายอินเตอร์เนต็ เพื่อการเรียนการสอน มโีครงการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่นักเรียนและ
บุคลากร การให้บริการห้องพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและปอ้งกันอันตรายให้กับผู้เรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา  โรงอาหารสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการให้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเพยีงพอกับความต้องการ พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐานมหีนังสือเพียงพอ และมสีิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดทั้งส่งเสรมิการอ่าน การศึกษา
ค้นคว้า การเขียนสื่อความ เพื่อเปน็ปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบความคดิ 
  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2542  
ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ค าปรกึษา ข้อเสนอแนะ และให้ความเหน็ชอบต่อนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รายงานประจ าปีของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  แนวทางวิธีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา  วางแผนการรับนักเรียน  การบรรจุแต่งตั้ง และการโยกยา้ยข้าราชการครูของโรงเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกบัทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองรว่มติดตาม ดูแลพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่อยู่ในความดูแล ชุมชนให้การยอมรับและช่วยเหลือในการระดมทรัพยากร ท้ังนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกบั
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผลกำรพัฒนำ  
  ผู้บริหารมภีาวะผู้น า มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเชิงวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน มีความเป็น
ประชาธิปไตย เป็นท่ียอมรับของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกองค์กรมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการศึกษา ท าให้การท างานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่ง
เป็นปัจจัยท าให้ประสบความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนเปน็ระบบ มีการพรรณนางานครบถ้วน
ชัดเจน มีกระบวนการท างานเชิงระบบ ตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล   การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กร ส่งเสรมิครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ปิดโลกทัศน์  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  จากการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูท้ี่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรยีน โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ฯ และทุกระดับชั้น พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ส่งผลใหผู้้เรยีนมีความรู้ มีความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์  สามารถตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีเหตุผล  สรา้งเสริมให้ผู้มสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรา้งเครือข่าย 
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สังคม “ใฝ่เรยีนรู้” ผูเ้รียนสามารถน าความรูไ้ปพัฒนาตนเองและต่อยอดน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ให้ประสบ
ผลส าเร็จในอนาคต   
  จากการจัดโครงการ / กิจกรรมทีห่ลากหลาย ท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย ตลอดจนการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ ที่ทันสมัยให้กับครูและนักเรียน ส่งผลใหผู้้เรยีนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีผลต่อการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
ผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะจากการอ่าน ดู ฟัง พัฒนาไปสู่ระบบความคิด วิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก ากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของโรงเรยีนเป็นไปตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี การจดัสรรงบประมาณประจ าปี แผนการ
พัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล นักเรียนมีคณุภาพ ท้ังด้านคณุธรรม  จริยธรรม และด้านวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้รบัรางวัลมากมาย เปน็
โรงเรียนทีเ่ป็นที่ยอมรับของสังคมและมีอัตราการแข่งขันสูง    
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มสีภาพแวดล้อมรม่รื่นและอาคารสถานท่ีที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนของครู โดยเฉพาะมีสนาม
กีฬาท่ีได้มาตรฐาน เช่นสนามฟุตบอล, สระว่ายน้ า, สนามฟุตซอลในร่ม อีกท้ังนักเรียนมีกริิยามารยาทนอบน้อม ตั้งใจเรียน ขยัน อดทน  
 
4. จุดควรพัฒนา 

- ปรับปรุงสนามกีฬา สระว่ายน้ า ให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
- ทักษะ กระบวนการในการท างานให้เป็นขั้นตอน มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

 - ระบบก ากับติดตามประเมินผลของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานประจ าปี  2560  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  38 
 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมเีปา้หมาย วิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
1.สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

1.(P) ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ 
   ปรับปรุง พัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ของโรงเรียน และออกค าสั่งคณะกรรมการ 
   ด าเนินงาน 
2. (D)ระดมสมองเพื่อก าหนดรูปแบบแผนพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3.(C) ร่างแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
   2559-2562 
4. (A)น าแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา2559-2562 
   มาใช้ด าเนินงานบริหารจดัการศกึษา 

โรงเรียนมีโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2559-2562 เช่น โครงการพัฒนาระบบ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ เช่น กลุม่บริหารงานบุคคล 
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ และกลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมผูเ้รียน 
เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบตุรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน เช่น กิจกรรมสอนเสรมิพิเศษวันเสาร์ 
กิจกรรมติว O-NET กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะสี กิจกรรมการท าและตัดต่อหนังสั้น 
และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport เป็นต้น ซึ่งโครงการ
ทั้งหมดตอบสนองเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ี ความรับผดิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการก ากับตดิตาม ดูแลและขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินงานของโรงเรยีนเป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี การจัดสรรงบประมาณประจ าปีแผนการ
พัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง 
ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมปีระสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล นักเรียนมีคณุภาพ ท้ังด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และด้านวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้รบั
รางวัลมากมาย เป็นโรงเรยีนที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและมีอัตราการแข่งขันสูง 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมายและการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
1.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมดา้นการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและการ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะหส์ภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมลูสารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคดิเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ใหส้อดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรปูการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยอ านวยการกลุ่มบริหารงาน หัวหน้า
กลุ่มงาน หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ตลอดจนมีการประชุมครู
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
และตรงกับหน้าที่ความรับผดิชอบพร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผูร้ับผดิชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการศึกษา 

  1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความตอ้งการ พัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรปูการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาต ิ
  2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี 2559-2562 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพฒันาผู้เรยีนทุกกลุ่ม  เป้าหมาย มี
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม 
จัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู ้
3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ  
4. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา  คณุภาพ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา  
5. สถานศึกษามีรูปแบบการบรหิารและการจัดการเชิงระบบ โดย
เน้นให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
6. สถานศึกษามีโครงการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
โครงการพัฒนางานบรหิารวิชาการ เช่น กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน เช่น กิจกรรมอากาศยาน กิจกรรมค่ายคณิต 
กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมฝกึทักษะอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรยีน เช่น กิจกรรมวันส าคญัทางศาสนาและสถานศึกษา โครงการ
ประสานส่งเสริมและดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา
ป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติพระองค์โสมสวลีฯ กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมคณะสีของนักเรียน 
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2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
1.สถานศึกษามีแผนและการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมดา้นการ
พัฒนาครูและบคุลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

โรงเรียนไดศ้ึกษาสภาพปัญหา  ที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา  และได้ร่วมกัน
วางแผนก าหนดเป้าหมายในการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  โดยเฉพาะใน
ส่วนของครูและบคุลากรทางการศกึษา  ได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาใหเ้กิดความเช่ียวชาญ 
มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ซึ่งสามารถตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ และผล
ที่เกิดจากการปฏิบัติ  ได้จากหลักฐานต่าง ๆ 
ดังนี ้
1.แผนปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร 
2. สถิติการอบรมสมัมนาภายนอกของครู 
    และบุคลากร 
3.รายงานไปราชการ 
4.การสัมมนาประจ าปีของโรงเรียน 
5.การประเมินครผูู้ช่วย 
6.รายงานการนิเทศการสอน 
7.สถิติวิทยฐานะ  และวุฒิทางการศึกษาของ
บุคลากรของโรงเรียน 

สถานศึกษาโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ มี
แผนการพัฒนาครูให้มีศักยภาพจึงได้จัดกจิกรรมต่างๆเพื่อให้ครไูด้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้แก่ โครงการพัฒนางานบรหิารบุคลากร 
เช่น กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าเดือน กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครผูู้สอนสู่กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ(CEFR) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
ความรู้ความสามารถ โครงการพฒันางานบริหารวิชาการ เช่น 
กิจกรรมนเิทศการศึกษา กิจกรรมจัดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนคูส่หกจิ 

แผนภูมิแท่งแสดงกำรอบรม/ศึกษำ/พัฒนำ บุคลำกร 
ของครูและผู้บริหำรทั้งโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
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2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็ระบบ 
ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

1.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนทันสมัยน าไป
ประยุกต์ใช้ได้และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

1. การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่
เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมี
ระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ อาจจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร
หรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา แต่ต้องค านึงถงึระบบ
ของการค้นหาให้สะดวกต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั การน าข้อมูลไปประมวลผลใหม่ 
รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในงานต่างๆ  
2. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและจดัระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
เป็นปัจจบุัน สะดวก 
ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

1. สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบนั ใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ จะชว่ยให้
สถานศึกษาสามารถด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้ง
อยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลที่เป็น
วิทยาศาสตร์มีความสมเหตุสมผล และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน  
2. สถานศึกษามีเว็ปไซต์ www.prot.ac.th โดยข้อมูล ข่าวสาร
และประกาศตา่งๆ จากทางโรงเรียนที่เป็นปัจจุบนัที่ครู 
บุคลากร และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ สถานศึกษา
ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรี และชุมนุม ผ่าน
ระบบออนไลน์  
3. สถานศึกษามีโครงการและกจิกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์
เก่ียวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาบริหารงบประมาณ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) กิจกรรมการอบรมการใช้งาน
ระบบ E-Office และกิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เป็นต้น  

 
2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 

ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

1.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่ดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้าน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการให้ทุกคนมีส่วนรว่ม มีการ
ประชุม วางแผน มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับปญัหา 
ความต้องการ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิด
ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน มกีารนิเทศ 
ติดตาม ประเมนิผล และสรปุ โดยใช้
กระบวนการ  P D C A  เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร นักเรียน ผูป้กครองและ
ผู้ใช้บริการ 

สถานศึกษาโดยกลุ่มบริหารทั่วไปมีโครงการและกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุน้ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการใฝ่เรียนรู้ เช่น กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล
รักษาโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ า
และลอกท่อ ยกพื้นภายในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงอาคารและโรงอาหาร กิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน และกิจกรรมบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรักต้นไม้ เป็นตน้ เนื่องจากโรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทีส่วยงาม มีบรรยากาศ ร่มร่ืน มีอาคารเรียน 
ห้องสมุด รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และมีระบบสาธารณปูโภคที่ดีพร้อมใช้งาน มีการ
บ ารุงซ่อมแซม อยู่สม่ าเสมอ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ ใช้แล้วมีความพงึพอใจใน
การจัดสภาพแวดล้อม 

 

http://www.prot.ac.th/
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การมสีว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม
และมเีครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผดิชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

โรงเรียนพรตพิทยพยตัไดจ้ัดท าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน  กิจกรรมเครอืข่าย
ผู้ปกครอง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองเคือข่าย  สมาคม
ผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  และได้ท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับสภาบันการศึกษาต่างๆ อาทิเช่น สถาบัน
เทคโนลีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  มสี่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน   
จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ
วางแผนร่วมกันในการก าหนด เปา้หมาย  
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

1.เครือข่ายสถานศึกษามีทั้งเครือข่ายจากหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิหลวงพรต-ท่านเลี่ยม สถานีต ารวจ
นครบาลจรเข้น้อย กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต สมาคมผู้ปกครอง 
สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนลีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง  ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม และวัดต่างๆ  
2.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยก าหนดปฏิทินในการประชุม
เพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยการจดั
ประชุม ก าหนดปฏิทิน และเมื่อมวีาระพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
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ระดับความพงึพอใจ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับคุณภำพ วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสมชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

โรงเรียนไดด้ าเนินการวิเคราะหส์ภาพปัญหา
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยศกึษา
ข้อมูลสารสนเทศจากการนเิทศติดตาม 
ประเมินผลจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายปรับวสิัยทัศน์
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มี
การด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและสรปุผลการ
ด าเนินงาน 

 

2.1 มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความรู้ ความสามารถ
สอดคล้องกับภารกิจ 4 ด้านเป็นไปตามสดัส่วนท่ีกฎหมายก าหนด
และมีการก าหนดขอบข่ายภาระงานชัดเจน 
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน 
ร่วมท า ร่วมประเมิน ร่วมรับผดิชอบในการบริหารจัดการศึกษาทุก
ขั้นตอนตามความเหมาะสม  ตามบทบาทหน้าท่ี มีจุดหมายใน
ทิศทางเดียวกัน 
2.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ เสียสละ มุ่งมั่น
เอาใจใส่ใช้ศักยภาพสูงสุดและเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2.4 มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

กรำฟแสดงผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

 
 

กรำฟแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

 
 

 
 

19.55%

1.55%

78.87%

90%-100%

80%-89%

70%-79%

79.38%

18.56%
2.06%

90%-100%

80%-89%

70%-79%
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ประเด็นการพิจารณาที่1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม  

ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

1.ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ 
  วิเคราะห์ตนเอง ก าหนด 
  เนื้อหาสาระ กิจกรรมที ่
  สอดคล้องกับความสนใจ 
  และความถนัดเป็นรายบุคคล 
  อย่าเป็งนรูปธรรมทั้งระบบ  

ร้อยละของครูทีส่ร้างโอกาสให้ผูเ้รยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบจ าแนกตามระดับคณุภาพ  
(ค าตอบ 143 ข้อ) 

 
หลักฐานประกอบแบบประเมิน 
1. แบบการจัดการเชิงรูป 
2.เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ 
  สื่อการเรยีนสะสม 
3.แหล่งการเรียนรู ้
4.การวิจัยในการเรียน 
5. แบบประเมินพหุปัญญา 

2.เปิดโอกาสใหผู้้เรียนเรียนรู ้
  โดยการคดิได้ปฏิบัตจิริงด้วย 
  วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที ่
  หลากหลาย สรุปองค์ความรู้  
  และสามารถน าไปใช้ใน 
  สถานการณต์่างๆ ได้เป็น  
อย่างดี 

ร้อยละของครูทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรูโ้ดยการคิดได้ปฏิบัติจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี      
 (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบแบบประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้
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ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

3.จัดกิจกรรมให้  ผู้เรยีนไดฝ้ึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด
เป็น ท าเป็นรักการอ่าน และ
แสวงหาความรูจ้ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

ร้อยละของครูทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรูโ้ดยการคิดได้ปฏิบัติจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี    (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้

4. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้โดยเชื่อมโยง 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ 

ร้อยละของครูทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
(ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้
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ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

5. ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดั
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรยีนและอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ร้อยละของครูทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ    การเรียนและอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (ค าตอบ 143 ข้อ) 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้

6. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยัอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละของครูทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 (143 ข้อ) 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
- แผนการจดัการเรียนรู ้
- ตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน             

     ที่น าไปใช้บริการสังคม 
- เอกสารประกอบการสอน 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2. การจดัการเรยีนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

1. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของครูที่จดักิจกรรมใหผู้้เรยีนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนการสอน 
(ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้
 
 
 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเป็นรปูธรรม 
และต่อเนื่อง (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
 - แผนการจัดการเรยีนรู ้
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3. การตรวจสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 และมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ร้อยละของครูที่ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง (ค าตอบ 143 ข้อ) 
  
 

 
 
       หลักฐานประกอบการประเมิน  
        - แผนการจัดการเรียนรู ้
   

2. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมนิ
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละของครูทีม่ีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
 
    หลักฐานประกอบการประเมิน  
       - แผนการจัดการเรียนรู ้
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ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรยีนการสอน 

ร้อยละของครูที่ ใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจดัการเรียน 
การสอน (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
    
     หลักฐานประกอบการประเมนิ  
       - แผนการจัดการเรียนรู ้
 

4. นักเรียนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่จดักิจกรรมให้นักเรียนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการวัดและประเมินผล (143 ข้อ) 
      
 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
       - แผนการจัดการเรียนรู ้
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ระดับคุณภำพ ผลกำรด ำเนินกำร 

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียนและ
ผู้เรยีนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ร้อยละของครูที่ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้เรยีนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   (ค าตอบ 143 ข้อ) 
 
 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน  
   - แผนการจัดการเรียนรู ้
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มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
1. ผลการตัดสินคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนพรตพิทยพยตัไดด้ าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพปี พ.ศ. 2553 (8 องค์ประกอบ) โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง  โรงเรียนยึดหลักเกณฑ์เกีย่วกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศ 3 ปีย้อนหลัง และประกาศใช้ค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐาน  ตามยดึประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ วันที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในทุกด้าน  ทาง
โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนจากผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ศึกษาวิเคราะหส์ภาพปญัหา
และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาใช้
กระบวนการวิจยั และผลการวิจัยเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจดัการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน มผีู้ทรงคณุวุฒิโดยการแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคณุภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนการตดิตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จาก
หน่วยงานต้นสังกัด น าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง น าผลจากการประเมินคณุภาพภายในโรงเรียน 
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประกันคุณภาพในโรงเรียน ตามมาตรฐานตา่งๆเป็นประจ าทกุปี และรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักัด  
ทั้งยังส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรยีน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนพรตพิทยพยตั มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการตั้งค่าเปา้หมายแตล่ะมาตรฐาน 
ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏบิัติการประจ าปี ตามกรอบและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบทุก
ฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน จัดท า 
รายงานประจ าปีตามตามรูปแบบที่ก าหนด น าผลการประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมา พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
4. จุดเด่น 
 การแบ่งคณะกรรมการรับผดิชอบเก็บข้อมูลในแตล่ะประเด็นพิจารณาอย่างเหมาะสม ท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและครบถ้วน อีกทั้งแต่ละคณะท างานได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากใน
การแต่งตั้งคณะท างานในปีการศึกษาน้ีได้ใช้ค าสั่งของปีการศึกษา 2559 เป็นเกณฑ์ โดยแต่งตั้งคณะท างานชุดเดิม แตส่ับเปลี่ยนหน้าท่ีกนั 
ดังนั้นทุกคนจึงมีประสบการณ์การท างานจากปีการศึกษาก่อน ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้อยา่งรวดเร็วและครบถ้วน  
 
5. จุดควรพัฒนา 
 ระบบสารสนเทศท่ีบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องยังไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยา่งเต็มที่ เนื่องจากงานสารสนเทศมี
การเปลีย่นแปลงผู้รับผิดชอบเป็นครูผู้ช่วยซึ่งเพิ่งบรรจุใหม่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน และเป็นช่วงเวลาสับเปลี่ยนรับ
มอบหมายงานใหม่ ท าให้เกดิความล่าช้า ข้อมูลจึงยังไม่เป็นปจัจุบันเท่าที่ควร  
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 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อความในแบบสอบถามไม่ครอบคลุมประเด็นในการบรหิารและการจัดการ
เท่าที่ควร  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อจะได้ประสานงาน ร่วมมือกันและจัดระบบข้อมลูเป็นหมวดหมู่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการเข้าถึง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจดัการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 จัดท าแบบสอบถามที่ครอบคลมุการบริหารและการจดัการของโรงเรียน และสุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงเพื่อที่จะน าผลไปพัฒนาการบริหารและการจัดการของโรงเรยีนต่อไป 
 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ   
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพที่ 
1 

ระดับ
คุณภาพที่ 

2 

ระดับ
คุณภาพที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

มี 100 64.7 88.23 ดีเยี่ยม 
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 ส่วนที่ 3 
        สรุปผล  
 
 

รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพที่ 1 
ระดับ

คุณภาพที่ 2 
ระดับ 

คุณภาพที่3 
ระดับ 

คุณภาพที4่ 
ค่าเฉลี่ย 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด ค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

98.3 86.1 86.3  90.2 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 

93.6    93.6 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ความสามารในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

83.5    83.5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

46.4    46.4 พอใช้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาต ิ

48.2    48.2 พอใช้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

100    100 ดีเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ประเด็นการพิจารณาที ่1 การมีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

95    95 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที ่2 ความภมูิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

78.7 87.2   82.9 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

83.8    83.8 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจติสังคม 

90.5 88 68 94 85.1 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำรกำรศึกษำ 

ประเด็น ระดับ 
คุณภาพที่ 1 

ระดับ 
คุณภาพที่ 2 

ระดับ 
คุณภาพที่ 3 

ระดับ 
คุณภาพที่ 4 

ค่าเฉลี่ย เทียบระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ม ี    100 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ม ี มี มี ม ี 100 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ม ี    100 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ม ี    100 ดีเยี่ยม 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ
ที่ 1 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ 2 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ 3 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ 4 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ 5 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ 6 
ค่าเฉลี่ย 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การมีกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

93 97.3 97.4 94.7 95.7 89.7 94.6 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

86.2 81     83.6 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การตรวจสอบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ 

96.6 100 99.2 94 98.3  97.6 ดีเยี่ยม 

 

 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ   
 

ประเด็น ระดับ
คุณภาพที่ 1 

ระดับ
คุณภาพที่ 2 

ระดับ
คุณภาพที่ 3 

ค่าเฉลี่ย เทียบระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

มี 100 64.7 88.23 ดีเยี่ยม 
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ภำคผนวก 
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  ค าสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  ที่ ๑๙๖ /๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
 ................................................ 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราที่ ๓๙ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

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

หน้าที่  ๑. ให้นโยบายในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.นายณัฐพล   ชนินพร    ประธานกรรมการ 
 ๒.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ    กรรมการ 
 ๔.นายภัทร  อัญชลีนุกูล   กรรมการ 
 ๕.นางสาวมัสยา  โทกุล    กรรมการ 
 ๖.นางสาวพรรณทิพย์ ผลเกิด    กรรมการ 
 ๗.นายพิทักษ์  หวนสุริยา   กรรมการ 
 ๘.นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์   กรรมการ 
 ๙.นางสาวธนิดา   โยลัย    กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
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- ๒ – 
 

 
หน้าที่ ๑. วางแผนการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

๒. ก ากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๔ มาตรฐาน 
๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน  ๔  มาตรฐาน   
๓.๑ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
คณะกรรมกำรวำงแผน รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแฟ้มมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของ
ผู้เรียน 

  นางวารุณี     เลิศล้ า ที่ปรึกษา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑. ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

๑. ผู้เรียนมคีวามสามารถ 
ในการอ่านและเขยีนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

๑.นางปนัดดา    หวังพิทักษ์ 
๒.น.ส.สุภาพร    พลอาจ 
๓.น.ส.รัชนีกร     สอนสันต ิ
๔.น.ส.จุไรรัตน์    นาคเทวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
ด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน 

๑.น.ส.พรหมมาศ  แสงพลอย 
๒.นายธนวิทย์     กวินธนเจริญ 
๓.นางเพ็ญศรี     เสนจันทร ์
๔.น.ส.อนุธดิา    นุ่นสะพาน 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
ด้านการคดิค านวณเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

๑.น.ส.ประภัสสร  แสนศิร ิ
๒.น.ส.สมถวลิ     สิทธิมนต์ชัย 
๓.นายเรขา        ปานทอง 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
ความสามารถในการวเิคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๔. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 
แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

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

๑.น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน ์
๒.นางชฎาพร   ธานีรัตน ์
๓.น.ส.ภิรมย์ขวัญ ศริิสุวรรณ 
๔.นายธนัชชา    สายนภา 
๕.นายอนุชา     เผ่าพหล 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๓ – 
 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
ความสามารในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๕. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภยัมี
ประสิทธิภาพ 

-กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

๑.นายชาญวิรุฬห์  ชลหิรัญกิจวัฒนา 
๒.นายนิวัตร     ชูโชติ 
๓.นายพันทูร    บุญยัง 
๔.น.ส.สุรารักษ์  มานะประสพสุข 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔. ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖.ผูเ้รียนมีความก้าวหน้าจาก
พื้นฐานเดิมในแตล่ะปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

-งานวัดผลฯ  
 

๑.น.ส.มลฤดี       สิงห์นุกูล 
๒.นางวรรณา      พวงสง่า 
๓.นางฐานิตา       ระย้า 
๔.นายวชิระวิทย์   นาเมืองรักษ์ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๕. ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอนวัด
ระดับชาต ิ
 

๗.ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของผูเ้รียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นหรือคณุภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

-งานวัดผลฯ 

๑.นางวนิดา        สุริยันยงค ์
๒.นายภวภัค       จินนุกูล 
๓.น.ส.สุกัญญา     สโมสร 
๔.น.ส.พรรณทิพย์  ผลเกิด 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๖. ประเด็นการพิจารณาที่ ๖ 
ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 
 

๘.ผูเ้รียนมีความรู้ทักษะและ 
เจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ 
ช่วงวัย 

-งานแนะแนวการศึกษา 
๑.น.ส.สิรินาถ      ธงศิลา 
๒.น.ส.รัตนวรรณ  ชุ่มชิต 
๓.น.ส.จันทรัตน์    เนืองนิตย ์

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

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

๙.ผูเ้รียนมีความประพฤติดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสังคมและจติส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขดักับกฎหมาย
และวัฒนธรรม อันดีของ
สังคม 

-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งานวัดผล (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

๑.นายมโน         คงสวัสดิ์ 
๒.นายสุดสาคร    เหิรเมฆ 
๓.นายวิชัย         ปรึกษา 
๔.น.ส.ปิยวรรณ    คชอาจ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   รายงานประจ าปี  2560  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  59 
 

- ๔ – 
 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
๒. ประเด็นการพิจารณาที ่๒ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

๑๐.ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรม 
 

-งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.นางมารศรี     สงเคราะห ์
๒.นายเคน        จันทวงษ์ 
๓.นายประสันตา โสมอินทร ์
๔.นางกรรณิการ์  มานะสบุิน 
๕.นางสริิกานต์    มายิ้ม 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๑๑.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและ
เห็นคุณคา่เกี่ยวกับ ภมูิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

-กลุ่มสาระฯ ศลิปะ 
-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 

๑.นายอนุพันธุ์     ปานนิ่ม 
๒.นายวสันต์       พัฒทวี 
๓.นายวลัภัทร      ศรีค าชน 
๔.นายกฤติน       ช้างทองค า 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๑๒.ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่นและม ี
มนุษยสัมพันธ์ด ี

-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 

๑.น.ส.หวานใจ    ประโยธิน 
๒.น.ส.จุฑาภรณ์   มุกดาหาร 
๓.นางวิชุดา        สุขสมรส 
๔.น.ส.ดุจเดือน    ศักดิ์วงศ์ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔. ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
สุ ขภาวะทางร่ า งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

๑๓.ผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 -งานอนามัย 

-กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาและพลศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 

๑.น.ส.มุกดาวรรณ  คงฤทธิ์ 
๒.นางสีตลา          บัวงาม 
๓.น.ส.จุฑามาศ    วัฒนานุสรณ์ 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๑๔.ผู้เรียนรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ 

๑.นางลินดา    บัวหนู 
๒.นายสรวีย์    ธัญจิราธนานันต์ 
๓.น.ส.ชญาภา รตันะเควิล 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๑๕.ผู้เรียนรู้และมีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
ข่มเหงรังแก 

-งานกิจการนักเรียน วินัยและ   
  ความประพฤต ิ

๑.นายทรงกรฎ  ดีที่สดุ 
๒.นายยุทธศักดิ์  ศรีบัวพันธุ ์
๓.นายสุทน     ดอนไพร 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๑๖.ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

- งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
  คุณลักษณะอังพึงประสงค์    
  และค่านิยม ๑๒ ประการ 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  สิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข 

๑.น.ส.วิชิตพรณ์   พัฒนีชัยณ ์
๒.นายวิวรรธน์      อึ้งพิมชยกุล 
๓.นายพิพัฒน์       ภู่ถาวร 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๕ - 
๓.๒ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำรกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรวำงแผน รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแฟ้มมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำร
บริหำรกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ๑.นายประเสริฐ   มั่นจิต 
๒.นายวันชัย      มาชูตระกลู 
๓.นายปฐมพงษ์   ประยรูยวง 

ที่ปรึกษา 

๑. ประเด็นการพิจารณาที ่๑ 
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๑๗.สถานศึกษามเีป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ พันธกิจที่
ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของ แผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

- งานนโยบายและแผนงาน 

๑.น.ส.ศิรณิา     จ่าทอง 
๒.น.ส.ธนดิา      โยลัย 
๓.นายปิยะนันท์  สุขสมรส 
๔.น.ส.อภิชา      แก้วจินดา 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที ่๒ 
การวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 

  

        ๒.๑ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

๑๘.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมดา้นการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- ห้องเรียนพิเศษ 

๑.นายไพรัช        แรงจบ 
๒.นางณฎัฐาภรณ์ มหาพรม 
๓.น.ส.ประภาภรณ์ พรมศร ี
๔.นางศจินันท์      ตาตะนันท์ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

        ๒.๒ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๑๙.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมดา้นการ
พัฒนาครูและบคุลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

- งานพัฒนาบุคลากรและ 
  การเสรมิสร้างประสิทธิภาพ  
  การปฏิบัติราชการ 

๑.นางสุดา    พฤทธ์พาณิชย ์
๒.นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์ 
๓.น.ส.กชพรรณ พันพอน 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

        ๒.๓ การวางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๒๐.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไป 
ประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบ 

- งานสารสนเทศ 

๑.น.ส.ปาณญดา  โมราวรรณ ์
๒.นายรัชพล       ไชยวงศ์ 
๓.น.ส.บังอร       ช านาญเวช 
 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๖ - 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
        ๒.๔ การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๒๑.สถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมดา้นการจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม   
   เทคโนโลยีการศึกษาและงาน  
   พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

๑.นายศรันดร์    ค าเรืองฤทธิ์ 
๒.นายอารักษ์     ทันใจชน 
๓.น.ส.อญัชลี      มณีสร้อย 
๔.นายภัทธธร     นาคะโยค ี
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓. ประเด็นการพิจารณาที ่๓ 
การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 

๒๒.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผล การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

- งานประสานงานและพัฒนา   
   เครือข่ายผู้ปกครอง 
*งานสมาคมศิษยเ์ก่า 
*งานสมาคมผู้ปกครอง 
*งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.น.ส.กนกวรรณ  แสงวรรณเทศ  
๒.นายสุนันท์       บุญเพชร 
๓.น.ส.สุดาพร      จ าปาทอง 
๔.น.ส.ณฏัฐกานต์ ฤทธิรณ 
๕.น.ส.ธนิชา        ภุมรินทร ์

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๔. ประเด็นการพิจารณาที ่๔ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจดั
การศึกษา 

๒๓.สถานศึกษาก ากับ ตดิตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่าง 
เหมาะสมชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- งานติดตามและประเมินผล 

๑.น.ส.ณัฐรินทร์   กวางอิน 
๒.นายศรัณย์       จันทร์ศรี 
๓.นายสุดสาคร    หมายชม 
๔.นางสุทธิวรรณ   จิ๋วสุข 
๕.น.ส.นัทธมน     อ าลา 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

๓.๓ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
คณะกรรมกำรวำงแผนรวบรวมข้อมูล  วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแฟ้มมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  
นางวารุณี    เลิศล้ า ที่ปรึกษา 

๑. ประเด็นการพิจารณาที ่๑ 
การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

๒๔.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมที่ สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

- งานจัดการเรยีนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

๑.น.ส.สุภาวรรณ   พงษ์สุวรรณ 
๒.นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ 
๓.น.ส.กนกรัตน์    พงษ์สมุทร 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒๕.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวธิีการและ แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ 
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

- งานจัดการเรยีนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

๑.น.ส.นศิารตัน์  กระเวณกิจ 
๒.น.ส.จินตนา    กุจพันธ ์
๓.นายอรรถพงษ์   ชมพักตร์ 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๗ - 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ (ต่อ) 

  
  

๑. ประเด็นการพิจารณาที ่๑ 
การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุก
คนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

๒๖.จัดกิจกรรมใหผู้้เรยีนได้ฝึก
ทักษะแสดงออกน าเสนอ
ผลงานแสดงความคดิเห็นคดิ
เป็นท าเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรูจ้ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- งานจัดการเรยีนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

๑.นางอรุณี  เลิศวไิลกลุนที 
๒.น.ส.สายฝน  วันทา 
๓.น.ส.จรญิญา  เสนจันทร ์
๔.นายรัชวุฒิ    ทองเลิศ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒๗.ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ดย
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

- งานจัดการเรยีนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
  ทุกกลุ่มสาระฯ 

๑.นายเอกรินทร์   นิรันดร ์
๒.นางมาริษา      ปรัชชัยกูล 
๓.น.ส.สุกาญดา   เพียกุนา 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒๘.ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรยีนและอ านวย ความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานโสตทัศน์ศึกษา 

๑.จ.ส.ต.มหิธร   ธิติปวัฒน์ 
๒.น.ส.แววดาว   มะหามติร 
๓.น.ส.ซารินา     ข ามิน 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒๙.ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการวิจยัอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

- งานจัดการเรยีนการสอนวิชา 
  ศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง ( IS ) 

๑.นางฐิติชญา    สุขสมพงษ์ 
๒.นางธัญยพัศน์  โฮมภริมย ์
๓.นายธนพจน์    ธงศิลา 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๒. ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
การจัดการเรยีนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๓๐.จัดกิจกรรมใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด 
การเรยีนการสอน 
 - งานจัดการเรียนการสอน 

 

๑.น.ส.ยูเนียร     แสงวงษา 
๒.นายนริศ        กีรติจินดา 
๓.น.ส.ณัฐณพิน   พรมศักดิ์ 
๔.น.ส.มลฤดี       มณฑล 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๑.ชุมชนมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง เป็นรปูธรรม
และต่อเนื่อง 
 

๑.นายณรงค์วิทย์    พฤกษาศิลป์ 
๒.น.ส.พวงเพชร    บ ารุงพงษ ์
๓.น.ส.เภาพไิล     ปัณฑรสตูร 
๔.น.ส.วราทิพย์   ศรีอ่ าอ่วม 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๘ – 
 
 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
๓. ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
การตรวจสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๓๒.ประเมินผูเ้รียนจากสภาพ
จริง 
 

- งานนิเทศการศึกษา 
 

๑.นายนิวัฒน์    ฤกษ์กังวาน 
๒.น.ส.ณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา 
๓.นายชัยพร       ยงแสง 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๓.มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

๑.น.ส.เบญจมาศ   หลักบญุ 
๒.นางอรไพลิน     บางพระ 
๓.นายปราโมทย์   สันทาลุนัย 
๔.นายวิพนธ์        พวงสง่า 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๔.ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน 

๑.นายอนุสรณ์    อรุณสวสัดิ ์
๒.น.ส.วาทินี       ชูศิลป์ 
๓.ว่าท่ีรต.ศราวุฒิ  แก้วมุกดา 
๔.นางปัจฉิมา      อินทะโชติ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๕.นักเรียนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด

และประเมินผล 

- งานนิเทศการศึกษา 
 

๑.น.ส.นริสตา      โถชัยค า 
๒.นางมาลินี        แสงสุข 
๓.นางเสาวลักษณ์    คงอยู่ 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๖.ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่
ผู้เรยีนและผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง - งานนิเทศการศึกษา 

 

๑.นายยุทธชัย    สรรพศร ี
๒.ว่าที่รต.หญิงพัชรินทร์  เพ็ชรทอง 
๓.นางมาลินี    มีพะเนาว ์

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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- ๙ - 
 

๓.๔ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ   
คณะกรรมกำรวำงแผนรวบรวมข้อมูล  วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแฟ้มมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ี 
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ   นายณัฐพล   ชนินพร ที่ปรึกษา 
ประเด็นการพิจารณา การใช้
ระบบการประกันคณุภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคณุภาพการ
จัดการศึกษาไดด้ียิ่งขึ้น 

๓๗.สถานศึกษาจัดวางระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานนโยบายแผนงาน 
 

๑.นางอนินทิกา   คล้ายมงคล 
๒.น.ส.พิชญานิน  วาสะศริ ิ
๓.นายภัทร       อัญชลีนุกูล 
๔.น.ส.มัสยา      โทกุล 
๕.นายพิทักษ์      หวนสุริยา 
๖.น.ส.กฤษณา    จันทรทรัพย ์
๗.น.ส.พรรณทิพย์ ผลเกิด 
๘.น.ส.ธนดิา       โยลัย 
๙.น.ส.ศิริรตัน์     กลัดปิ่น 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

๓๘.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างด ี
๓๙.พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

  
หน้าที่  ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

                         ๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน  
                             คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
                         ๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึก 
                             ลงในแผ่นซีดี เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 

         ๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐานการศึกษา 
             ของโรงเรียน 

          ๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                             โรงเรยีนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
          ๗. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
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- ๑๐ - 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑.นายณัฐพล   ชนินพร    ประธานกรรมการ 

 ๒.นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ    กรรมการ 
 ๔.นายภัทร  อัญชลีนุกูล   กรรมการ 
 ๕.นางสาวมัสยา  โทกุล    กรรมการ 
 ๖.นายพิทักษ์  หวนสุริยา   กรรมการ 
 ๗.นางสาวพรรณทิพย์ ผลเกิด    กรรมการ 
 ๘.นางสาวธนิดา  โยลัย    กรรมการ 
 ๙.นางอนินทิกา  คล้ายมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. จัดท าจดหมายเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม  ก าหนดและตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
      การศึกษาของโรงเรียน  และร่วมวางแผน ติดตาม และประเมินผลตามระบบประกัน  
               คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
๓.  จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๔.  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

               การศึกษา  
 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 
ต่อทางราชการสืบไป 
 

                      สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

 
 

  (นายธรรมรงค์   เสนจันทร์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ค ำรับรองกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
ของ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

............................................................................................................................. .......................................... 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต สหวิทยาเขต ศรีนครินทร์  
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประจ าปีการศึกษา 2560 
จากผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ฯ และการด าเนินงานเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายใน    ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 
 

ลงชื่อคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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ค ำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

............................................................................................................................. ............................................. 
 

  คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  
ของ โรงเรียนพรตพิทยพยัต สหวิทยาเขต ศรีนครินทร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
 ในวันที่ 30  มีนาคม  2561 และได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้  เรียบร้อยแล้ว 
 1. ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 2. ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้อง ตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น  
              จุดที่ควรพัฒนา ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา 
              ของสถานศึกษาในอนาคต 

                                                  วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 


