
 



ก 

 
                   

คํานํา 

 

  การดําเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา หรือพันธกิจ ซ่ึงเปนทิศทางในการ

จัดการศึกษาท่ีกําหนดไวนั้น สถานศึกษาจะตองปฏิบัติอยางเปนระบบ และตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแตการวางแผน

พัฒนา การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ตลอดท้ังกระบวนการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญตอระบบดังกลาว การสรางความเชื่อม่ันใหกับผูท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนความพึงพอใจในระบบของการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 

สังคม และหนวยงานตนสังกัด ดังนั้น การรายงานผลตอสาธารณชนจึงมีความสําคัญ เอกสารฉบับนี้เปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือรายงานและสรางความม่ันใจตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

  รายงานเลมนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือของคณะผูบริหาร คณะครู และบุคลากรฝายตาง ๆ ของโรงเรียน

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีไดเก็บรวบรวมและจัดทํารายงานจนสําเร็จตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย  

 

 

 

 

 

                        ( นายธรรมรงค  เสนจันทร ) 

                             ผูอํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

        
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ ง 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญแผนภูมิ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 

  - ขอมูลท่ัวไป 1 

  - ขอมูลผูบริหาร 9 

  - ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 
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  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 33 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 43 

  - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 43 

  - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 65 

  - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 79 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 84 

  - จุดเดน 84 

  - จุดท่ีควรพัฒนา 86 

  - แนวทางการพัฒนาในอนาคต 88 

  - ความตองการการชวยเหลือ 89 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก   ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย ปการศึกษา 2561  

ภาคผนวก ข  ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2561 

 

 

 



ค 

 
 

ภาคผนวก ค  ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน           

                 การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 

                 ภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2561 

 

ภาคผนวก ง   คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ี 241/2561  เรื่องแตงตั้งผูรับผิดชอบ พัฒนา  

                 และรายงานผลการดําเนินงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

                 พรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2561 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ง 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

1 แสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 68 

2 แสดงลําดับข้ันตอนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา 

1 ขอมูลครูประจําการ 10 

2 ขอมูลครูอัตราจาง 23 

3 จําแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 23 

4 จําแนกครูตามกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรูและสนับสนุนการสอน ปการศึกษา 2561 24 

5 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2559 - 2561 24 

6 ขอมูลนักเรียน 25 

7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 

26 

8 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจํานวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

28 

9 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2561 

 

30 

10 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2561 

 

31 

11 แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 32 

12 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ  

ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

35 

13 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 

2559 – 2561  

 

 

40 

14 แสดงรอยละของพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

 

55 

15 แสดงรอยละของพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

 

58 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

1     แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 

2561 

 

25 

2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ชึ้นไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 - 

2561 

 

 

27 

3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ชึ้นไป ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 - 

2561 

 

 

29 

4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น ม.1-6 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 

30 

5 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น ม.1-6  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

31 

6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น  

ม.1-6 ปการศึกษา 2561 

 

32 

7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

33 

8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2559- 2561        

 

34 

9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

35 

10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

36 

11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

36 



ช 

 
แผนภูมิท่ี  หนา 

12 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

37 

13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

38 

14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2559- 2561 

 

39 

15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

40 

16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

41 

17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

41 

18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

42 

19 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

 

42 

20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต แยกตามระดับชั้น 

 

46 

21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต  แยกตามระดับชั้น 

 

46 

22 แสดงผลการประเมินทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม 

 

47 
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แผนภูมิท่ี  หนา 

23 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต แยกเปนระดับชั้น 

 

48 

24 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต แยกเปนระดับชั้น 

 

48 

25 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น 
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26 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในระดับดีข้ึนไปในภาพรวม 

 

49 

27 แสดงทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีข้ึนไปของ 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น 

 

50 

28 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ไดอยางเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในระดับดีข้ึนไปแยกเปนระดับชั้น 

 

51 

29 แสดงความสามารถในการเชื่อมโยงความรูและประสบการณสรางสรรคสิ่งใหม 51 

30 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จาก

นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

52 

31 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารในกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร ปการศึกษา 2560 – 2561 

 

52 

32 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และ2561 

 

53 

33 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1-6 ท่ีมีผลเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 และ2561 

 

53 

34 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

 

54 

35 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 - 2561 
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36 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 
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แผนภูมิท่ี  หนา 

37 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 - 2561 
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38 แสดงผลการมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอใน 

ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีข้ึนไป  
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39 แสดงผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ    

จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ 

สังคมในระดับดีข้ึนไป 

 

 

59 

40 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

และเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไป 

 

60 

41 แสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน 

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรียนในระดับดีข้ึนไป 
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42 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และ

จิตสังคม (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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43 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และ

จิตสังคม (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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44 แสดงผลการประเมินจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) ระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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45 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินจุดแข็งและจุดออน Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) ปการศึกษา 2560-2561 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

63 

46 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะ

ทางรางกาย และจิตสังคม ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 
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47 สถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   74 

48 การมีวิทยฐานะของครูและบุคลากร แยกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2561   75 

49 แสดงการศึกษาตอของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   76 

50 แสดงรอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

80 
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51 แสดงรอยละของครูท่ีใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 81 

52 แสดงรอยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 81 

53 แสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

 

82 

54 แสดงรอยละของครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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 รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561    1 

 

 

ตอนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  ชื่อโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ท่ีตั้ง เลขท่ี 4  ถนนหลวงพรต  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10520  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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  

เปดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี  1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี  6 

เนื้อท่ี   137  ไร   9  ตารางวา  

เขตพ้ืนท่ีบริการ  เขตลาดกระบัง  : แขวงลาดกระบัง   แขวงขุมทอง   แขวงทับยาว   แขวงลําปลาทิว   

                                           แขวงคลองสองตนนุน   แขวงคลองสามวา 

ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

 ท่ีดินจํานวน 1,041 ไร ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัย 

ชางศิลป และโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปจจุบันนี้ เดิมเปนกรรมสิทธิ์ของคุณหญิงเลี่ยม  บุนนาค ไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมีวัตถุประสงค ใหสรางสถาบันทางการศึกษาข้ึนในทองถ่ินนี้ 

 เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร  บุนนาค) ดํารงตําแหนงเปนสมุหกลาโหมในสมัยตนรัชกาลท่ี 5 คนท่ัวไป 

จึงเรียกวา ทานเจาคุณทหารหรือเจาคุณกลาโหม เจาคุณทหารเปนบุตรคนโต ของสมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง  บุนนาค)  ทานเจาคุณทหารไดเปนผูอํานวยการขุดคลองประเวศบุรีรมย เชื่อมระหวางพระโขนงกับฉะเชิงเทรา 

ไดจับจองท่ีดินในเขตลาดกระบังไว โดยมีเจตจํานงท่ีจะสรางโรงเรียนใหประชาชนในแถบนี้ไดศึกษาเลาเรียน แตทาน 

ถึงแกอสัญกรรมกอน ทานเลี่ยมจึงไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดินนี้ท้ังหมด 

 ทานเลี่ยมไดสมรสกับจอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี ไมมีบุตร ธิดาดวยกัน ตอมาไดสมรสกับ 

หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา) ไมมีบุตร ธิดาเชนเดียวกัน  ทานเลี่ยม ไดเจริญรอยตามเจตนารมณเดิมของทานเจาคุณทหาร 

คือ ตองการใหสรางโรงเรียนข้ึนในทองถ่ินนี้  ทานไดสรางบานพักไว 1 หลัง(บานพักครูริมคลองประเวศฯ ) ในป พ.ศ.2492 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมข้ึนในทองท่ีลาดกระบัง ไดใชบานพักของทานเลี่ยมเปนโรงเรียนชั่วคราวและ

ตั้งชื่อวา“โรงเรียนพรตพิทยพยัต” เพ่ือเปนอนุสรณแกสามีทานไดเปดสอนครั้งแรก เม่ือ วันท่ี 1 สิงหาคม 2492 

 ป พ.ศ.2500 ทานเลี่ยมไดมอบท่ีดินใหกระทรวงศึกษาธิการ และแบงใหโรงเรียนพรตพิทยพยัต จํานวน  200  ไร 

นอกนั้นใหใชเปนสถานท่ีกอสรางสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซ่ึงไดกอสรางเปนสถาบันเทคโนโลย ี

mailto:prot@prot.ac.th
http://www.prot.ac.th/
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พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดังปรากฏอยูทุกวันนี้ ตอมาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ไดแบงท่ีดินจํานวน 63 ไร 

ใหแกวิทยาลัยชางศิลป  กรมศิลปากร  ปจจุบันนี้ไดกอสรางเสร็จและยายนักศึกษามาเรียนแลว โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

จึงเหลือท่ีดิน 137  ไร 

 มีผูบริหารมาแลวจํานวน 17  ทาน และปจจุบัน มี นายธรรมรงค   เสนจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียน เปนลําดับท่ี  18 

 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 

ตําแหนง 

 

ป พ.ศ. 

1 นายเขียน ขําปญญา ครูใหญ พ.ศ.2492 - 2499 

2 นายเสียง ผดุงชีวิต ครูใหญ พ.ศ.2499 - 2505 

3 นายพยม ชุณหเสวี ครูใหญ พ.ศ.2505 - 2507 

4 นายสมบูรณ ศิวารัตน ครูใหญ พ.ศ.2507 - 2509 

5 นายฉลวย กรุณามิตร รักษาการครูใหญ พ.ศ.2509 - 2510 

6 นายบัญชา ตั้งใจ ครูใหญ , อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ พ.ศ.2510 - 2523 

7 นายอดิเรก รัตนธันญา ผูอํานวยการ พ.ศ.2523 - 2525 

8 นายปรีชา สนแจง ผูอํานวยการ พ.ศ.2525 - 2531 

9 นายถนอม พิมพะนติย ผูอํานวยการ พ.ศ.2531 - 2534 

10 นายวิรัตน รักมาก ผูอํานวยการ พ.ศ.2534 - 2537 

11 นายแคลว ทัศนพงษ ผูอํานวยการ พ.ศ.2537 - 2539 

12 นายวิทยา บริบูรณทรัพย ผูอํานวยการ พ.ศ.2539 - 2540 

13 นางสังข อัตตัญู ผูอํานวยการ พ.ศ.2540 - 2543 

14 นายเฉลียว พงศาปาน ผูอํานวยการ พ.ศ.2543 - 2549 

15 นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผูอํานวยการ พ.ศ.2549 - 2550 

16 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผูอํานวยการ พ.ศ.2550 - 2556 

17 นายสุรพล พาลี ผูอํานวยการ พ.ศ.2556 - 2558 

18 นายธรรมรงค เสนจันทร ผูอํานวยการ พ.ศ.2558 – ปจจุบัน 
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พรตพิทยพยัต  เปนนามพระราชทานซ่ึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทานให ศ.ดร.พรตเดชา 

 “พรต” หมายถึง กิจวัตร  การปฏิบัติ 

 “พิทย” หมายถึง  ความรู 

 “พยัต” หมายถึง  ผูเรียน ผูรู เฉียบแหลม 

รวมความหมายวา  “ผูใฝหาวิชา  ความรูอยูเปนนิจ” 

 

สัญลักษณโรงเรียน 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน  พระมหาพิชัยมงกุฎอยูเหนือชื่อโรงเรียน

พรตพิทยพยัต   

มีความหมายวา  

“เราจะเทิดทูนพระมหากษัตริยเหนือสิ่งอ่ืน

ใด”  

อักษรยอของโรงเรียน พ.ย. 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  

พระพรตพุทธลีลา 

ดอกไมประจําโรงเรียน      

 

 

 

ดอกบุนนาค 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
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สีประจําโรงเรียน           มวง-เหลือง 

 

 

 

 

เพลงประจําโรงเรียน 

 

เพลงมารชพรตพิทยพยัต (พ.ย.) 

คํารอง : ปรีดา แกวอุดม 
                                                                                                                                  ทํานอง : สุรพล ดีภัก 

                            พวกเราพรตพิทยพยัต  เรารวมพัฒนาการศึกษา 
         ชื่อเสียงเกริกไกรนานมา  พวกเราสามัคคีพ่ีนองกัน 
 
         หลวงพรตทานมีปราณีเลิศ  ไดกอเกิดกําเนิดทุกสิ่งสรร 
         ใหกุลบุตรธิดาร่ําเรียนกัน  พระคุณทานนั้นควรบูชา 
 
         รักวินัยใฝใจในระเบียบ  เราพรอมเพรียบเรื่องการศึกษา 
         ครูอาจารยหม่ันอบรมจริยา              เพ่ือสถาบันรุงเรือง 
 
         เราภูมิใจในสถาบันนี้  จิตภักดีประทับใจในมวงเหลือง 
              รวมฟนฝาใหชื่อลื่อเลื่อง  เกียรติประเทืองท่ัวฟาแดนไกล 

สีประจําคณะสี     สีชมพู       คณะสีจามจุรี 

สีแดง        คณะสีศรีตรัง 

สีเขียว       คณะสีกระดังงา 

สีน้ําเงิน     คณะสีปาริชาติ 

สีฟา         คณะสีราชพฤกษ 

วันกอตั้งโรงเรียน    วันท่ี 1 สิงหาคม 2492 

คติพจนของโรงเรียน ประพฤติเปนตรา  วิชาเปนทรัพย 
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วิสัยทัศนของโรงเรียน      คุณธรรม นําความรู คูเทคโนโลย ีมีทักษะมุงสูสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรม นําความรู 

อัตลักษณของโรงเรียน   ลูกหลวงพรตฯ ทานเลี่ยม เปนผูมีคุณธรรม 

เอกลักษณของโรงเรียน มารยาทนอบนอม  สิ่งแวดลอมรมรื่น 

พันธกิจ 

 

1. สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพพัฒนาสูมาตรฐานสากล  

3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมตามศักยภาพ 

4. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู 

5. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู 

7. พัฒนาผูเรียน สรางคุณคา นิยมไทย 

เปาหมาย 

 

1. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีคุณภาพและผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

   การศึกษา 

5. ผูเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

1. พัฒนาระบบการบริหารและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือผูเรียนอยางเหมาะสม 

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑวิชาชีพครู 

3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

4. พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมใน 

   การจัดการเรียนรู 

5. สงเสริมและสนับสนุนเครือขายครู ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด 

   การศึกษาและดูแลนักเรียน 

6. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมและสนับสนุนการนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน 

   การปฏิบัติงาน 

8. สงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาวันสําคัญของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตบน 

   พ้ืนฐานของความเปนไทย 

9. สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

   พัฒนาผูเรียน 

10. สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารและการจัดการ 

11. พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและระบบประกัน 

     คุณภาพภายในภายนอกสถานศึกษา 

12. พัฒนาระบบการใหบริการแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
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พรตพิทยพยัตโมเดล (Prot Model)  ปนพรตใหเปนพรต    

3  คุณภาพ 3 ยุทธศาสตร 5 มิติความสําเร็จ 

1. คุณภาพ ดานกายภาพและแหลง

เรียนรู 

2. คุณภาพ ดานครู สูผูเรียน และ

ชุมชน 

3. คุณภาพ ดานภาพลักษณ เกียรติภูมิ

สถาบัน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางโอกาส 

ยุทธศาสตรท่ี 3 คุณภาพและมาตรฐาน 

มิติท่ี 1  ดานนักเรียน เปนคนดี คนเกง 

มีสุข มีปญญา มีคานิยม 12 ประการ มี

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

มิติท่ี 2  ดานครู สอนดีมีจรรยา มีความ

เปนมืออาชีพ ปรับการเรียน เปลี่ยนการ

สอน ใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ มีทักษะของครูใน

ศตวรรษท่ี 21 

มิติท่ี 3 ดานสถานศึกษา โรงเรียนนาดู 

นาอยู นาเรียน  นาเชื่อถือ และชุมชน

ศรัทธา 

มิติท่ี 4 ดานการบริหารจัดการ ยึดหลัก

ธรรมาธิบาล และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มิติท่ี 5 ดานชุมชนพหุวัฒนธรรม 

ประสานสัมพันธบาน วัด โรงเรียน 

ราชการ สังคม ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
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แผนผังภายในโรงเรียนและพ้ืนที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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2. ขอมูลผูบริหาร 

 2.1)  ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ชื่อ-สกุล นายธรรมรงค เสนจันทร 

  วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี  ค.บ. ศิลปศึกษา 

     ศศ.บ. บริหารการศึกษา 

     ศศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ปริญญาโท  กศม. การบริหารการศึกษา 

   

  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  15  ธันวาคม  2558  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  3  ป  3  เดือน 

โทรศัพท  081 – 974 - 8980 
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3. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1)  ขอมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ     

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 นางสาวจุไรรัตน   นาคเทวัญ 31 ป 6 ป คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

2 นายวสันต          พัฒทวี 59 ป 31 ป คศ.3 

กศ.บ. 

ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

3 นางปนัดดา        หวังพิทักษ 49 ป 26 ป คศ.3 ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ม.3 

4 นางอรุณี           เลิศวิไลกุลนที 57 ป 36 ป คศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 

5 นางสาวสายฝน   วันทา 40 ป 7 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

6 นายธนวิทย        กวินธนเจริญ 30 ป 4 ป คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 

ภาษาไทย ม.6 

7 นางสาวพรหมมาศ   แสงพลอย 33 ป 7 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.6 

เพ่ิมเติม ม.6 

8 นางสุทธิวรรณ     จิ๋วสุข 32 ป 3 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย ม.3 

9 นางสาวสุภาพร   พลอาจ 26 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 

เพ่ิมเติม ม.6 

10 นายอาคม    สวางศรี 28 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.1 

ภาษาไทย ม.5 

11 นางสาววีรวงศ   วุฒิสกุลวงศ 30 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.1 

เพ่ิมเติม ม.5 

12 นายสิทธินนท บุญสวยขวัญ 23 ป 6 เดือน ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 

เพ่ิมเติม ม.5 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

13 นายศรัณย              จันทรศรี 42 ป 5 ป คศ.1 
กศ.บ. 

วท.ม. 

คณิตศาสตร 

สถิติประยุกต 
เพ่ิมเติม ม.6 

14 นายเรขา                 ปานทอง 60 ป 35 ป คศ.2 
ปกศ.สูง 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร ม.2 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ตอ) 

15 นางศจินันท              ตาตะนันทน 41 ป 17 ป คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

16 นายทรงกรฎ            ดีท่ีสุด 37 ป 12 ป คศ.2 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

17 นางสาวมลฤดี           สิงหนุกูล 37 ป 9 ป คศ.2 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.5 

18 นางณัฎฐาภรณ         มหาพรม 42 ป 6 ป คศ.1 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 

คณิตศาสตร 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ม.3

เพ่ิมเติม ม.3

คณิตศาสตร ม.5 

19 นายเอกรินทร           นิรันดร 30 ป 5 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

การสอนคณติศาสตร

การสอนคณติศาสตร 

คณิตศาสตร ม.4

เพ่ิมเติม ม.4

คณิตศาสตร ม.6 

20 นางสาวศิริณา           จาทอง 30 ป 5 ป คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.4 

21 นางวนิดา                 สุริยันยงค 30 ป 4 ป คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.2 

คณิตศาสตร ม.5 

22 นางสาวสุภาวรรณ      พงษสุวรรณ 28 ป 4 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 
การบริหารการศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

23 นางสาวภิรมยขวัญ      ศิริสุวรรณ 28 ป 4 ป คศ.1 
วท.บ. (ศษ.) 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

บริหารการศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

24 นางสาวเบญจมาศ       หลักบุญ 30 ป 4 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

กศ.ม. 

การสอนคณติศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.4

คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

25 นายสุดสาคร             เหิรเมฆ 34 ป 4 ป คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.2 

เพ่ิมเติม ม.2 

26 นางสาวมุกดาวรรณ     คงฤทธ์ิ 30 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.5 

27 นางสาวประภัสสร       แสนศิริ 29 ป 3 ป ครูผูชวย ศษ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.3 

เพ่ิมเติม ม.3 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ตอ) 

28 นางสาวจินตนา          กุจพันธ 27 ป  3 ป  ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.3 

คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

29 นางสาวพรรณทิพย     ผลเกิด 30 ป 2 ป ครูผูชวย 
วท.บ. 

ค.อ.ม. 

คณิตศาสตประยุกต 

หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1

คณิตศาสตร ม.2 

30 นายวชิระวิทย            นาเมืองรักษ    25 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

เพ่ิมเติม ม.2 

31 นายภวภัค                 จินนุกูล 26 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1-3 

32 นางสาวยุภาพร           อินทรีวอน 30 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.3 

33 นางสาวอภิญญา          ใจมนต 27 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.3 

34 นางสาวพัทธนันท สวัสด์ิวุฒิพงษ 23 ป 6 เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. 
คณิตศาสตร 

 

เพ่ิมเติม ม.3

คณิตศาสตร ม.4 

35 นายธวัชชัย พาลาศรี 23 ป 6 เดือน ครูผูชวย กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.3 

เพ่ิมเติม ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

36 นายสุทน                ดอนไพร 54 ป 31 ป คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตร ม.3 

37 นางสาวอภิชา           แกวจินดา 59 ป 35 ป คศ.3 
กศ.บ. 

นศ.บ. 

ชีววิทยา 

หนังสือพิมพ 
วิทยาศาสตร ม.2 

วิทยาศาสตรชีวภาพ ม.4 

38 นายวันชัย               มาชูตระกูล 59 ป  38 ป คศ.3 
วท.ม. 

ค.อ.ด. 
เคมี 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรกายภาพ ม.4 

เคมีพื้นฐาน ม.6 

39 นางสุดา                  พฤทธพาณิชย 56 ป 26 ป คศ.3 
ค.บ. 

วท.ม. 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 
การศึกษาวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.2 

วิทยาศาสตร ม.3 

40 นางชฎาพร              ธานีรัตน 46 ป 24 ป คศ.3 
กศ.บ. 

ศม. 

ชีววิทยา 

เศรษฐศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.2 

ชีววิทยา ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(ตอ) 

41 นางปจฉิมา              อินทะโชติ 43 ป 24 ป คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร ม.2

ชีววิทยา ม.4 

การส่ือสารและ 

การนําเสนอ ม.5 

42 นายสวาง                พฤทธพาณิชย 57 ป 29 ป คศ.2 
วท.บ. 

วท.ม. 

ชีววิทยา 

การศึกษา

วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.1 

ชีววิทยา ม.4 

43 นายอนุสรณ             อรุณสวัสด์ิ 35 ป  9 ป คศ.2 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.1 

วิทยาศาสตร โลกและ

อวกาศ ม.4 

การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.5 

44 นางสาวณัฐรินทร       เพงผล 32 ป 9 ป คศ.2 
คบ. 

วท.ม. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร ม.2 

ชวีวิทยา ม.5 

45 นายประเสริฐ            ม่ันจิต 39 ป     10 ป คศ.1 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

ฟสิกสประยุกต 

การบริหารการศึกษา 
ฟสิกส ม.5 

46 นางสาวพรรณี          บุญพิทักษ 36 ป 9 ป คศ.1 
กศ.บ 

ศษ.ม. 

ชีววิทยา 

เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.3 
วิทยาศาสตรชีวภาพ ม.4 

47 นายไพรัช                แรงจบ 32 ป  6 ป คศ.1 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 

ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.2

ชีววิทยา ม.5 

48 นางสาวนิศารัตน       กระเวณกิจ 32 ป 6 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

เคมี 

บริหารการศึกษา 

เคมี ม.4 

เคมีพ้ืนฐาน ม.6 

49 นายภัทรธร นาคะโยคี 28 ป 4 ป คศ.1 
กศ.บ. 

ศษ.ม. 

ฟสิกส 

การบริหารการศึกษา 

ฟสิกส ม.5 

ฟสิกส ม.6 

50 นายอนุชา                เผาพหล 40 ป 3 ป คศ.1 
กศ.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

สถิติประยุกต 

ฟสิกส ม.4 

ฟสิกส ม.5 

51 นายสุดสาคร           หมายชม 27 ป 3 ป คศ.1 กศ.บ. เคมี เคมี ม.5 

52 นางสาวพิชญานิน      วาสะศิริ 26 ป  3 ป คศ.1 ค.บ. เคม-ีวิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตร ม.1 

เคมี ม.4 

53 นางสุรินทรภรณ        แสนหลวง 36 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร ม.1 

ชีววิทยา ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(ตอ) 

54 นางสาวมลฤดี           มณฑล 37 ป  3 ป คศ.1 
วท.บ. 

ค.อ.ม. 

ฟสิกสอุตสาหกรรม 

ไฟฟา 

ฟสิกส ม.5 

ฟสิกส ม.6 

55 นายธนัชชา              สายนภา 25 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร ม.1 

วิทยาศาสตรกายภาพ ม.4 

56 นางสาวภัทราภรณ เตชะวิจิตร 30 ป 11 เดือน ครูผูชวย วท.บ. ฟสิกส 
ฟสิกส ม.4 

ฟสิกส ม.5 

57 นางสาววันทนีย เสียงประเสริฐ 36 ป 11 เดือน ครูผูชวย วท.บ. วาริชศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.3 

วิทยาศาสตร โลกและ

อวกาศ ม.4 

58 นางสาวตรีรัตน วรรณมณฑา 25 ป 6 เดือน ครูผูชวย ค.บ. 
ชีววิทยา- 

วิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตร ม.3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

59 นายวิวรรธน             อึ้งพิมชยกุล 39 ป 8 ป คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ม.4 

กฏหมายที่ประชาชน

ควรรู ม.6 

60 นางเสาวลักษณ          คงอยู 55 ป 32 ป คศ.3 บธ.บ. 
การเงินและการ

ธนาคาร 

สังคมศึกษา ม.1 

หนาที่พลเมือง ม.1 

61 นายเคน                  จันทรวงษ 54 ป 28 ป คศ.3 

กศ.บ. 

กศ.ม. 

ค.อ.ด. 

สังคมศึกษา 

การสอนสังคม 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สังคมศึกษา ม.5 
เหตุการณปจจุบัน ม.5 

62 นางมาลินี แสงสุข 56 ป  23 ป คศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.2

ประวัติศาสตร ม.2 

63 นางกรรณิการ           มานะสุบิน 58 ป 25 ป คศ.2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร 
สังคมศึกษา ม.1

ประวัติศาสตร ม.1 

64 นายประสันตา           โสมอินทร 43 ป 8 ป  คศ.2 

ค.บ. 

ค.อ.ม. 

ค.อ.ด. 

สังคมศึกษา 

การบริหารการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สังคมศึกษา ม.4 

ระบบรัฐสภา ม.4 

65 นางสาวณัฐณพิน       พรมศักด์ิ 40 ป 9 ป คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
หนาที่พลเมือง ม.1 

พระพุทธศาสนา ม.3 

66 นางวิชุดา                สุขสมรส 37 ป 6 ป คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
พระพุทธศาสนา ม.2 

หนาที่พลเมือง ม.5 

67 นางสาวหวานใจ        ประโยธิน 33 ป 6 ป คศ.1 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร 
ประวัติศาสตร ม.2 

สังคมศึกษา ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ตอ) 

68 นายปยะนันท             สุขสมรส 36 ป 6 ป คศ.1 คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.2 

อาเซียน ม.4 

69 นายธนพจน             ธงศิลา 30 ป 4 ป คศ.1 

ค.บ. 

น.บ. 

ค.ม. 

สังคมศึกษา 

นิติศาสตร 

บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.6 

ประชากรกับคุณภาพ

ชีวิต ม.6 

70 นางสาวนริสตา          โถชัยคํา 33 ป 4 ป คศ.1 
นบ. 

ค.อ.ม. 

นิติศาสตร 
การวิจัยและประเมินผล

ทางการศึกษา 

หนาที่พลเมือง ม.2 

สังคมศึกษา ม.3 

71 นางสาวดุจเดือน        ศักด์ิวงศ 27 ป 3 ป คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.3

หนาท่ีพลเมือง ม.5 

72 นางสาววิชิตพรณ       พัฒนีชัยณ 33 ป 3 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

รัฐศาสตร 

บริหารการศึกษา 

อาเซียน ม.4 

สังคมศึกษา ม.5 

73 นายพิพัฒน               ภูถาวร 30 ป 3 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

รป.ม. 

การพัฒนาชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร 

ประวัติศาสตร ม.3 

ทองถิ่นของเรา ม.4 

74 นางฐิติชญา               สุขสมพงษ 48 ป 2 ป ครูผูชวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร 
สังคมศึกษา ม.3

หนาที่พลเมือง ม.3 

75 นายชาตรี                 ไชยรัตน 36 ป 1 ป ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตร 
พระพุทธศาสนา ม.1 

ประวัติศาสตร ม.1 

76 นายชัยวัฒน สมสุข 25 ป 11 เดือน ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.5 

สังคมศึกษา ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

77 นายณรงควิทย           พฤกษาศิลป 33 ป 3 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

กศ.ม. 
ดนตรีสากล 

ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.3 

78 นางสาวพวงเพชร         บํารุงพงษ 56 ป  32 ป คศ.3 ศษ.บ. นาฎศิลป 
ศิลปะเพ่ิมเติม ม.4 

ศิลปะ ม.6 

79 นางสาวเภาพิไล          ปณฑรสูตร 56 ป 31 ป คศ.2 ค.บ. การสอนศิลปศึกษา 
ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.2 

80 นายอรรถพงษ            ชมพักตร 39 ป 9 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

ค.ม. 

ดนตรีไทย 
หลักสูตรและการสอน 

ศิลปะ ม.2 

ดนตรีไทย ม.3 

81 วาท่ีร.ต.มหิธร               ธิติปวัฒน 32 ป 3 ป คศ.1 ดศ.บ. ดนตรีเชิงพาณิชย 
ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.5 
ขับรองประสานเสียง ม.3 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา(ตอ) 

82 นายอนุพันธุ               ปานน่ิม 41 ป 3 ป คศ.1 ศ.บ. จิตรกรรมสากล 

ศิลปะ ม.1,.5 

จิตรกรรม ม.5 

ลากเสน ม.6 

83 นางสาววราทิพย ศรีอ่ําอวม 27 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลปไทยศึกษา 
นาฏศิลป ม.1 

นาฏศิลป ม.4 

นาฏศิลป ม.6 

84 นางสาวจันทรรัตน เตชะรุงโรจน 27 ป 2 ป ครูผูชวย กศ.บ. 
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา 

ทัศนศิลปศึกษา 

ศิลปะ ม.3 

ศิลปะ ม.4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

85 นางสาวณัฐกาญจน   ศุภกรศักดา 41 ป 10 ป คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 

86 นางมาลินี              มีพะเนาว 60 ป 34 ป คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.6 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน  ม.6 

87 นายณัฐพล            ชนินพร 43 ป 21 ป คศ.3 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาฝรั่งเศส  

ม.4,5,6 

88 นางวรรณา           พวงสงา 57 ป 32 ป คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.5 

ภาษาอังกฤษอานเชิง

วิเคราะห ม.4 

89 นางสาวกนกรัตน     พงษสมุทร 56 ป 32 ป คศ.2 
ค.บ. 

กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา 

การใหคําปรึกษา 

การแนะแนว 
ภาษาอังกฤษ ม.4 

90 นางปยะพร วณิชเจนประเสริฐ 48 ป 25 ป คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 

91 นางเพ็ญศรี    เสนจันทร 57 ป 14 ป คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.4 

92 นางอนินทิกา           คลายมงคล 41 ป 14 ป คศ.2 

ค.บ. 

กศ.ม. 

Dip.Ed. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตรการศึกษา 

Media Education 

ภาษาอังกฤษ ม.6 

93 นางสาวจุฑาภรณ มุกดาหาร 32 ป 7 ป คศ.2 
ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาจีน 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาจีน ม.1  

ภาษาจีน ม.4,5,6 

94 นางสาวประภาภรณ   พรมศรี 39 ป 7 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

ค.ม. 

จีนศึกษา 
การสอนภาษาจีนเปน

ภาษาที่สอง 

ภาษาจีน ม.1,2,3 

ภาษาจีน ม.4,5,6 
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  ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 
 
 

ท่ี ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ตอ) 

95 นางสาวกนกวรรณ     แสงวรรณเทศ -31 ป 7 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ม.3 

96 นางสาวมาริษา         ปรัชชัยกูล 39 ป 6 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ม.4 

97 นางสาวนัทธมน      อําลา 38 ป 10 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาญ่ีปุน ม.3 

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 

ม.4 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.6 

98 นางสาวกฤษณา        จันทรทรัพย 29 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศส ม.3 

ภาษาฝรั่งเศส 

ม.4,5,6 

99 นางสาวสุกาญดา       เพียกุนา 35 ป 3 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.5 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.4 

100 นางสาวธนิดา           โยลัย 35 ป 3 ป คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษ ม.5 

101 นางสาวสุพัตรา         ศิริพัฒน 32 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.5 

102 วาที่ร.ต.หญิงพัชรินทร        เพ็ชรทอง 28 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 

103 นางสาวกชพรรณ       พันพอน 27 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน ม.1,2,3 

ภาษาจีน ม.4,5,6 

104 นางสาวมัสยา           โทกุล 26 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.6 

105 นางสาวอนุธิดา         นุนสะพาน 28 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.5 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ตอ) 

106 นางสาวปยวรรณ   คชอาจ 31 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษ ม.3 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.5 

107 นายศุภฤกษ   เชื้อม่ัน 26 ป 10 เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศส ม.3 

ภาษาฝรั่งเศส      

ม.4,5,6 

108 นางสาวศุภิสรา   ชางสลัก 24 ป 6 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.6 

109 นางสาวสุพรรณี   สิทธิเดช 23 ป 6 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

110 นางสิริกานต              มายิ้ม 39 ป 2 ป ครูผูชวย วท.บ. เกษตรศาสตร 
การงานอาชีพ ม.3 

สมุนไพร ม.4, ม.5 

111 นางสาวรัตนวรรณ    ชุมชิต 59 ป 36 ป คศ.3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

แนะแนว ม.2 

แนะแนว ม.4 

ชางรอยมาลัย 

112 นางมารศรี             สงเคราะห 58 ป 35 ป คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร 

การงานอาชีพ ม.3 

รักษส่ิงแวดลอม ม.4 

ส่ิงแวดลอม ม.5 

113 นางสาววาทินี          ชูศิลป 52 ป 27 ป คศ.2 บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

การงานอาชีพ ม.5 

อาหารจานเดียว ม.6 

อาหารวาง ม.6 
งานประดิษฐเพ่ือประกอบ

ธุรกิจขนาดเล็ก ม.6 

114 นายสรวยี              ธัญจิราธนานันต 45 ป 22 ป คศ.2 ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

แนะแนว ม.2 

แนะแนว ม.4 

งานธุรกิจ ม.4 

115 นายอารักษ              ทันใจชน 37 ป 4 ป คศ.1 ค.อ.บ. 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม 

การเดินสายไฟใน

อาคาร ม.4 

ชางเคร่ืองเสียง ม.4

การงานอาชพี ม.5 

IS ม.5 
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  ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ตอ) 

116 นางสาวซารินา           ขํามิน 27 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. 
คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

การงานอาชีพ ม.1 

งานดอกไมประดิษฐ ม.3 

อาหารไทย ม.3 

ขนมอบ ม.6 

117 นางสาวสุดาพร          จําปาทอง 31 ป 3 ป คศ.1 บช.บ. บัญชี 
แนะแนว  ม.1 

ธุรกิจ ม.5, ม.6 

118 นายศรันดร                คําเรืองฤทธ์ิ 26 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 

เขียนแบบ ม.2 

งานจกัรยานยนต

เบ้ืองตน ม.3 

การงานอาชีพ ม.6  

เขียนแบบที่พักอาศัย 

ม.6 

119 นางสาวอัญชลี        มณีสรอย 33 ป 1 ป ครูผูชวย วท.บ. เกษตรศาสตร 

การงานอาชีพ ม.2 

การงานอาชีพ ม.4 
การขยายพันธุพืช ม.2 

การปลูกไมประดับ ม.3 

120 นางสาวรมิดา          นิลโคตร 35 ป 1 ป ครูผูชวย บธ.บ. การตลาด 
IS ม.2 , ม.5 

การขายเบื้องตน 

121 นายศุภชัย ตนภู 26 ป 6 เดือน ครูผูชวย ค.อ.บ. 
ครุศาสตรวิศวกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส) 

เขียนแบบ ม.2 

งานจกัรยานยนต

เบ้ืองตน ม.3 

ชางเครือ่งเสียง ม.4 

การงานอาชีพ ม.5 

122 นายพันทูร                บุญยัง 57 ป 35 ป คศ.2 
ค.บ. 

ค.บ. 

คอมพิวเตอรศึกษา 

เกษตรกรรม 

วิทยาการคํานวณม.1 

การงานอาชพี ม.3 

การสรางเวบไซด ม.5 

123 นายนิวัตร             ชูโชติ 55 ป  32 ป คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

การงานอาชพี ม.1 

การศึกษาวงจรฯ ม.4 

วิทยาการคํานวณม.4 

124 นางสาวสุรารักษ       มานะประสพสุข 42 ป 10 ป คศ.2 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอรชวยสอน ม.4 

ออกแบบเทคโนโลยี ม.4 

การงานอาชพี ม.6 

125 นางสาวบังอร           ชํานาญเวช 34 ป 8 ป คศ.2 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาการคํานวณม.4 

คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบ ม.5 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ตอ) 

126 นายชาญวิรุฬห       ชลหิรัญกิจวัฒนา 30 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

มัลติมีเดีย ม.5 

การเขียนโปรแกรม ม.5 
คอมพิวเตอรเครือขาย ม.6 

การงานอาชพี ม.6 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

127 นางสาวปาณญดา      โมราวรรณ 44 ป 2 ป ครูผูชวย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

การงานอาชีพ ม.2 

การงานอาชีพ ม.3 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

เว็บไซตเบ้ืองตน 

128 นายรัชพล             ไชยวงค 30 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

ออกแบบเทคโนโลยีม.1 

คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบ ม.5 

มัลติมีเดีย ม.5 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

129 นายนิวัฒน                ฤกษกังวาน 53 ป 7 ป คศ.2 

กศ.บ. 

กศ.ม. 

กศ.ม. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.5 

130 นายมโน คงสวัสด์ิ 46 ป 22 ป คศ.3 ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา ม.2 

มวยไทย ม.2 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

131 นายยุทธศักด์ิ              ศรีบัวพันธุ 53 ป 24 ป คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา ม.1 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

ฟุตซอล ม.2 

132 นายชัยพร                  ยงแสง 36 ป 6 ป คศ.1 
วท.บ. 

กศ.ม. 

วิทยาศาสตรการกีฬา 

บริหารการศึกษา 

แชรบอล ม.1 

สุขศึกษา ม.3 

วอลเลยบอล ม.3,ม.5 

เทเบิลเทนนิส ม.2,ม.5 

แบดมินตัน ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ตอ) 

133 นายสุนันท                 บุญเพชร 32 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

มวยไทย ม.3 

สุขศึกษา ม.6 

แบดมินตัน ม.6 

134 นายพิทักษ                 หวนสุริยา 40 ป 3 ป คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

ฟุตบอล ม.1 

ฟุตซอล ม.3 

เทนนิส ม.4 

กีฑา ม.4 

สุขศึกษา ม.5 

135 นายปราโมทย              สันทาลุนัย 35 ป 3 ป คศ.1 วท.บ. 

วิทยาศาสตรการกีฬา 

(การฝกและการ

จัดการกีฬา) 

สุขศึกษา ม.1,ม.3,ม.6 

แบดมินตนั ม.2 

ศิลปะปองกนัตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

เทนนิส ม.4 

136 นายภัทร                   อัญชลีนุกูล 27 ป 2 ป ครูผูชวย 
ศษ.บ. 

ค.ม. 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

บาสเกตบอล ม.2,ม.3 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.3 

137 วาท่ี ร.ต.ศราวุฒิ   แกวมุกดา 30 ป 2 ป ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

บาสเกตบอล ม.2 

เปตอง ม.3 

วอลเลยบอล ม.3 

สุขศึกษา ม.3 

138 นายยุทธชัย    สรรพศรี 25 ป 1 ป ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.1 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.2 

แบดมินตัน ม.2 

ตะกรอ ม.3 

139 นายเกียรติภูมิ    ภูมิเรศสุนทร 43 ป 1 ป ครูผูชวย วท.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา  

ม.1, ม.2, ม.4 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

มวยไทย ม.3 

ฟุตซอล ม.6 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 
รวมจํานวนครูประจําการท้ังโรงเรียน  149  คน   

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ตอ) 

140 นางสาววชิราภรณ อาศัยกลาง 24 ป 6 เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. 
การจัดการเรียนรู พลศึกษา

และสุขศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

สุขศึกษา ม.5 

141 นายนิธิ บุญสิงห 24 ป 6 เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา 

ฟุตบอล ม.1 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

วอลเลยบอล ม.3,ม.5 

สุขศึกษา ม.3 

แบดมินตัน ม.6 

สนับสนุนการสอน 

142 นางสาวสิรินาถ            ธงศิลา 34 ป 8 ป คศ.2 
ศษ.บ. 

ค.อ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 

การบริหารการศึกษา 
แนะแนว ม.5 

143 นางลินดา                   บัวหนู 59 ป 37 ป คศ.3 ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
แนะแนว ม.1,ม.6 

 

144 นางธัณยพัศน              โฮมภิรมย 41 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. 
การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.2 

145 นางสาวแววดาว            มะหามิตร 33 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 

การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.2 

146 นางสาวจันทรรัตน         เนืองนิตย 28 ป 1 ป ครูผูชวย กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.1,ม.3 

147 นางสาวเบญจมาศ ชุมชื่น 27 ป 6 เดือน ครูผูชวย กศ.บ. 
เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

การงานอาชีพ ม.3 

การงานอาชีพ ม.6 

148 นางสุวภัทร วงศพิพันธ 40 ป 6 เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.5 

149 นางวจีนุช เพชรอาวุธ 30 ป 6 เดือน ครูผูชวย วท.บ. 
การจดัการสารสนเทศ

(บรรณารกัษ) 

งานหองสมุด ม.1 

แนะแนว ม.6 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลครูอัตราจาง (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ตําแหนง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 นายกฤติน               ชางทองคํา 30 ป อัตราจาง 
ศศ.บ. 

รป.ม. 

 

ศิลปศาสตร 
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

มนุษยกับสังคม ม.5 

ยุโรปสมัยใหม ม.5 

เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 

เหตุการณปจจุบัน ม.5 

หนาที่พลเมือง ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

2 Miss Mao Jia lu 23 ป อัตราจาง B.A. 

Teaching 

Chinese as a 

foreign 

language 

ภาษาจีน ม.1-ม.6 

รวมจํานวนครูอัตราจางท้ังโรงเรียน   2  คน 

           

ตารางท่ี 3 จําแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ตํ่ากวา 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผูอํานวยการ 1 - - - - 1 - 1 

รองผูอํานวยการ - - - - - - - - 

ครูประจําการ 56 93 149 - 98 48 3 149 

ครูอัตราจาง 1 1 2 - 1 1 - 2 

ครูผูทรงคุณคา - 1 1 - 1 - - 1 

ลูกจางประจํา 7 1 8 - - - - 8 

พนักงานบริการ 2 - 2 1 1 - - 2 

ลูกจางชั่วคราว 7 19 26 17 9 - - 27 

รวม 74 115 189 18 110 49 3 190 
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ตารางท่ี 4 จําแนกครูตามกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรูและสนับสนุนการสอน ปการศึกษา 2561 

กลุมสาระการเรียนรู/

สนับสนุนการสอน 

จํานวน 

คน 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครู

อัตรา

จาง ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ครู

ผูชวย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ผูอํานวยการ 1 - 1 - - - - - 1  

รองผูอํานวยการ - - - - - - - - - 

ภาษาไทย 12 - 4 8 - 4 5 1 2 - 

คณิตศาสตร 23 - 10 13 - 7 12 3 1 - 

วิทยาศาสตร 23 1 12 10 - 5 9 4 5 - 

สังคมศึกษาฯ 19 2 6 11 - 3 10 4 1 1 

ศิลปะศึกษา 8 - 2 6 - 1 5 1 1 - 

ภาษาตางประเทศ 26 - 9 17 - 7 9 7 2 1 

การงานอาชีพฯ 19 - 2 17 - 6 5 7 1 - 

สุขศึกษาฯ 13 - 3 10 - 6 4 2 1 - 

สนับสนุนการสอน 8 - 1 7 - 4 2 1 1 - 

รวม 152 3 50 99 - 43 61 30 16 2 

 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2559 - 2561 

ปการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน 
ครูผู

ทรงคุณคา 
ครูอัตราจาง 

ลูกจางประจํา/ 

ลูกจางชั่วคราว/

พนักงานบริการ 

รวม 

2559 2 135 - 14 29 190 

2560 2 141 1 5 37 186 

2561 1 149 1 2 37 190 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 2561) 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 12 253 219 472 

ม.2 12 232 251 483 

ม.3 12 237 229 466 

รวม ม.ตน 36 722 699 1,421 

ม.4 12 193 284 477 

ม.5 12 181 280 461 

ม.6 12 189 265 454 

รวม ม.ปลาย 36 563 829 1,392 

รวมท้ังหมด 72 1,285 1,528 2,813 

 

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2561 
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4) ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2561 

ตารางท่ี 7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

             ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

              จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  (คน) 

รวม รอยละ รายวิชา ระดับผลการเรียน 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส พัก 

ภาษาไทย 983 537 593 374 292 156 102 142 24 105 2 3310 63.84 

คณิตศาสตร 633 449 615 755 857 522 410 294 31 113 3 4682 36.25 

วิทยาศาสตร 517 417 667 639 744 553 696 474 38 72 3 4820 33.22 

ภาษาตางประเทศ 985 601 745 733 680 573 708 371 41 148 3 5588 41.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4151 858 730 325 179 103 121 82 73 124 5 6751 85.01 

ศิลปะ 1410 432 324 214 188 137 92 121 59 104 2 3083 70.26 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1571 605 714 481 273 197 160 155 76 102 2 4336 66.65 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
3027 1298 1512 1159 842 384 284 169 117 170 8 8970 65.07 

IS 373 160 115 56 81 43 41 35 13 39 1 957 67.71 

รวม 1 13650 5357 6015 4736 4136 2668 2614 1843 472 977 29 42497  

รวม 2 25022 คิดเปนรอยละ 58.88 

 

 จากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 

58.88 ของจํานวนวิชาเรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 
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แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

               ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ช้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 - 2561  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และ ปการศึกษา 2561 พบวานักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึนในรายวิชา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประ

เทศ 

สขุศกึษาและ

พลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

สงัคมศกึษา 

ศาสนา และ

วฒันธรรม 

IS

2560 64.85 29.50 28.06 41.31 84.99 67.28 67.16 48.53 71.57
2561 63.84 36.25 33.22 41.71 85.01 70.26 66.65 65.07 67.71
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป                                        

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 – 2561  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   28 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจํานวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

             ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

              จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  (คน) 

รวม รอยละ รายวิชา ระดับผลการเรียน 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส พัก 

ภาษาไทย 987 536 536 412 242 151 148 188 16 136 0 3352 61.43 

คณิตศาสตร 580 413 609 711 779 563 510 307 49 120 0 4641 34.52 

วิทยาศาสตร 423 399 608 721 797 587 697 407 27 169 0 4835 29.58 

ภาษาตางประเทศ 1213 627 820 684 632 454 522 317 29 216 0 5514 48.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2498 426 408 195 140 105 65 89 40 116 0 4082 81.63 

ศิลปะ 1109 459 384 244 226 158 117 226 26 116 0 3065 63.69 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
1353 480 550 453 323 195 146 130 96 141 0 3867 61.62 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
3241 1145 1198 1098 755 408 425 278 108 228 0 8884 62.85 

IS 349 215 130 56 49 38 33 14 30 37 0 951 72.98 

รวม 1 11753 4700 5243 4574 3943 2659 2663 1956 421 1279 0 39191  

รวม 2 21696 คิดเปนรอยละ 55.36 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงจํานวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 

55.36 ของจํานวนวิชาเรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   29 

 

แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

               ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ช้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 - 2561  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 และ ปการศึกษา 2561 พบวานักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึนในรายวิชา

ภาษาตางประเทศ  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเ

ทศ 

สขุศกึษาและ

พลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

สงัคมศกึษา 

ศาสนา และ

วฒันธรรม 

IS

2560 64.19 38.11 34.05 45.41 90.36 61.77 60.23 61.07 91.59
2561 61.43 34.52 29.58 48.24 81.63 63.69 61.62 62.85 72.98
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน           

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป                                        

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 – 2561  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   30 

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 463 322 131 3 7 453 97.84 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 479 378 74 7 20 452 94.36 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 458 411 4 28 13 415 90.61 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 473 322 94 22 31 416 87.95 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 471 365 8 35 63 373 79.19 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 462 313 0 106 27 313 67.75 

รวม 2,806 2,111 311 201 161 2,422 86.31 

คาเฉลี่ยรอยละ 75.23 11.08 7.16 5.74 86.31 86.31 

 

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

               ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   31 

 

 จากตารางท่ี 9 และแผนภูมิท่ี 4 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 86.31  
 

     ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 465 310 131 5 19 441 94.84 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 480 433 16 9 22 449 93.54 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 458 336 99 2 21 435 94.98 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 473 306 115 8 44 421 89.01 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 471 337 24 16 94 361 76.64 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 462 313 0 106 27 313 67.75 

รวม 2,809 2,035 385 146 227 2,420 86.15 

คาเฉลี่ยรอยละ 72.45 13.71 5.20 8.08 86.15 86.15 

 

แผนภูมิท่ี 5 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

               ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   32 

 

 จากตารางท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 5 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 

2561 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 86.15 

 
 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนแยกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับ

คุณภาพ (การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

จํานวน

นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 462 343 99 20 0 442 95.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 479 361 107 10 1 468 97.70 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 458 395 55 6 0 450 98.25 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 473 296 166 6 1 462 97.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 471 400 51 20 0 451 95.75 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 446 435 0 11 0 435 97.53 

รวม 2,789 2,230 478 73 2 2,708 97.10 

เฉลี่ยรอยละ 79.96 17.14 2.62 0.07 97.10 97.10 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

               ปการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแทงแสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ปการศึกษา 2561  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   33 

 

 จากตารางท่ี 11 และแผนภูมิท่ี 6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา 2561 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดีและดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 97.10 

 

5) ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 

  เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิท่ี 7 พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

รายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร มีคะแนนสูงกวาคะแนนระดับประเทศ 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศกึษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

โรงเรียน 59.94 29.1 36.46 28.24
เขตพืน้ท่ี 61.21 36.33 39.65 35.33
สงักดั 55.04 30.28 36.43 29.1
ประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45
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                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   34 

 

 

 แผนภูมิท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

                ปการศึกษา 2559- 2561 

 

 
 
*ตั้งแตปการศึกษา 2560  ไมมีการสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

วิชา 2559 2560 2561 

สังคมศึกษาฯ 52.04 - - 

ภาษาไทย 46.42 48.63 54.94 

คณิตศาสตร 28.10 25.39 29.10 

วิทยาศาสตร 34.18 32.50 36.46 

ภาษาอังกฤษ 31.51 29.75 28.24 
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สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2559-2561 

2559

2560

2561



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   35 

 

ตารางท่ี 12 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

               โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

วิชา 2559 2560 2561 

 โรงเรียน สพม.2 ประเทศ โรงเรียน สพม.2 ประเทศ โรงเรียน สพม.2 ประเทศ 

สังคมศึกษาฯ 52.04 49.34 49.00 - - - -   

ภาษาไทย 46.42 46.81 46.36 48.63 53.89 48.29 54.94 61.21 54.42 

คณิตศาสตร 28.10 29.53 29.31 25.39 33.46 26.30 29.10 36.33 30.04 

วิทยาศาสตร 34.18 35.12 34.99 32.50 35.65 32.28 36.46 39.65 36.10 

ภาษาอังกฤษ 31.51 31.39 31.80 29.75 36.45 30.45 28.24 35.33 29.45 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย  

              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 46.42 48.63 54.94
เขตพืน้ท่ี 46.81 53.89 61.21
ประเทศ 46.36 48.29 54.42
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   36 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 28.1 25.39 29.1
เขตพืน้ท่ี 29.53 33.46 36.33
ประเทศ 29.31 26.3 30.04
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 34.18 32.5 36.46
เขตพืน้ท่ี 35.12 35.65 39.65
ประเทศ 34.99 32.28 36.1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

คะ
แน

น
เฉ
ลี่ย

 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   37 

 

แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 31.51 29.75 28.24
เขตพืน้ท่ี 31.39 36.45 35.33
ประเทศ 31.8 30.45 29.45
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   38 

 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

                 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศกึษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 46.34 34.69 30.43 29.7 29.23
เขตพืน้ท่ี 53.83 38.04 39.86 39.2 33.64
สงักดั 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75
ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51
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                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   39 

 

แผนภูมิท่ี 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

                ปการศึกษา 2559- 2561 

 

 
 

วิชา 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 51.33 49.24 46.34 

สังคมศึกษาฯ 34.82 34.40 34.69 

ภาษาอังกฤษ 25.99 28.45 30.43 

คณิตศาสตร 22.57 23.29 29.70 

วิทยาศาสตร 30.82 28.67 29.23 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

แผนภูมิเสนเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2559-2561 

2559

2560

2561



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   40 

 

ตารางท่ี 13 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

               โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

วิชา 2559 2560 2561 

 โรงเรียน สพม.2 ประเทศ โรงเรียน สพม.2 ประเทศ โรงเรียน สพม.2 ประเทศ 

ภาษาไทย 51.33 53.09 52.29 49.24 54.96 49.25 46.34 53.83 47.31 

สังคมศึกษาฯ 34.82 36.17 35.89 34.40 38.20 34.70 34.69 38.04 35.16 

ภาษาอังกฤษ 25.99 27.35 27.76 28.45 35.93 28.31 30.43 39.86 31.41 

คณิตศาสตร 22.57 24.90 24.88 23.29 31.20 24.53 29.70 39.20 30.72 

วิทยาศาสตร 30.82 31.77 31.62 28.67 32.65 29.37 29.23 33.64 30.51 

 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย  

               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 51.33 49.24 46.34
เขตพืน้ท่ี 53.09 54.96 53.83
ประเทศ 52.29 49.25 47.31
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   41 

 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาสังคมศึกษา 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 34.82 34.4 34.69
เขตพืน้ท่ี 36.17 38.2 38.04
ประเทศ 35.89 34.7 35.16
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 25.99 28.45 30.43
เขตพืน้ท่ี 27.35 35.93 39.86
ประเทศ 27.76 28.31 31.41
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   42 

 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 22.57 23.29 29.7
เขตพืน้ท่ี 24.9 31.2 39.2
ประเทศ 24.88 24.53 30.72
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน 30.82 28.67 29.23
เขตพืน้ท่ี 31.77 32.65 33.64
ประเทศ 31.62 29.37 30.51
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   43 

 

 

 ตอนท่ี 2 

            ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเย่ียม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยแบงหนาท่ีใหกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรรับผิดชอบการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ โดยครูประจําวิชาในแตละระดับชั้นมีการประชุม ปรึกษาหารือ

และสรางเครื่องมือในการพัฒนาทักษะของนักเรียนในแตละระดับชั้น มีแผนการจัดการเรียนรูและสรางเกณฑการ

ประเมินท่ีแตกตางกันไปในแตละระดับชั้น  นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบการพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหาผานโครงงานวิทยาศาสตร รวมดวยครูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีมีการสอนแบบโครงงาน ครูทุกคนของ

โรงเรียนพรตพิทยพยัตรวมกันพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผูเรียนโดยผานทางการทํางานและสราง

ชิ้นงานตาง ๆ ในระหวางปการศึกษา ครูผูสอนคอมพิวเตอรไดรวมกันพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยผานกระบวนการทํางาน การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสารตางๆ 

เชน smart phone เปนตน ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัตได

จัดกิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน สอนพิเศษวันเสาร เตรียมความพรอมนักเรียน ม.3 และ ม.6 กอนการสอบ O-NET โดยมี

ครูประจําการเปนวิทยากรติว O-NET เปนประจําทุกสัปดาหในทุกวิชา และมีวิทยากรจากภายนอกรวมติวใหนักเรียน

กอนการสอบ O-NET โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยงตอการไมจบหลักสูตร โดยการดูแลชวยเหลือนักเรียน

กลุมนี้เปนพิเศษ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและความถนัดตลอดป

การศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีความรู มีทักษะพ้ืนฐาน และเจคคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพตอไป 
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โรงเรียนพรตพิทยพยัตสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีตีตามท่ีสถานศึกษากําหนด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม

นักเรียน กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต จิตอาสา หองเรียนคุณธรรม และคายพัฒนานักเรียนท่ีไมผานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  ในดานความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัตใหความสําคัญกับวันสําคัญตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  รวมท้ังการแสดงความกตัญูตอบุพการี ครูบาอาจารย และผูมี

พระคุณ โดยมีโครงการท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ วันสถาปนาโรงเรียน วันไหวครู วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา วันภาษาไทย วันสุนทรภู เปนตน  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญ

ชาวบาน คายประวัติศาสตรสัญจรเปนกิจกรรมท่ีสรางความภูมิใจในทองถ่ินใหกับผูเรียน นอกจากนี้โรงเรียนไดจัด

กิจกรรมใหนักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายเชนกิจกรรมวันตรุษจีน วันคริสตมาส 

วันชาติฝรั่งเศส วันอาเซียน และกิจกรรมแขงขันกีฬาสีระหวางคณะสีเปนตน  ดานสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริม ดูแล สุขภาพและการออกกําลังกาย เชน กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปของนักเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ประชาสัมพันธใหความรู

เก่ียวกับโรคตามฤดูกาลหนาเสาธงและในคาบคุณธรรม อาทิเชนเก่ียวกับโรคไขเลือดออก ทางโรงเรียนไดรวมมือกับ

สํานักงานเขตลาดกระบังและศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนในการรวมมือกันรณรงคปองกันไขเลือดออก และสงเสริมให

ผูเรียนใสหนากากอนามัยเพ่ือปองกันฝุนพิษ PM 2.5 โดยการประชาสัมพันธใหผูเรียนเห็นถึงอันตรายของฝุนพิษ 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดขอความรวมมือกับทางโรงพยาบาลสิรินธรเพ่ือขอรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสามสายพันธุ

ใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนออกกําลังกาย มีการจัดโครงการและ

กิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข อาทิเชน  กิจกรรมบริจาคโลหิต ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนรูจักให  กิจกรรมสาระนารู สุขภาพ เพศ เอดส งดสูบบุหรี่โลก และตอตานยาเสพติด กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน

นําจิตอาสา กิจกรรมสวดมนตเพ่ือใหเกิดสมาธิกอนข้ึนเรียนในคาบคุณธรรมของทุกระดับชั้น กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

กิจกรรมวันเอดส กิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนลวนพัฒนาใหผูเรียนไดรูจักแบงปน ท้ังเปนผูใหและผูรับ และไดเรียนรู

ผานประสบการณจริงเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน กิจกรรมการประกวด THE VOICE PROT  ซ่ึงเปนการประกวด

รองเพลง กิจกรรมเตนประกวด COVERDANCE เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองตามความถนัดและ

ความสนใจไดเหมาะสมกับชวงวัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงกิจกรรมชุมนุมก็เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดสามารถเลือก

เรียนในสิ่งท่ีตนชอบและเหมาะกับแตละบุคคล กิจกรรมสาธารณประโยชน ท่ีแตละหองเรียนตองดําเนินการภาคเรียน

ละ 1 กิจกรรม เปนการสรางจิตสาธารณะแกผูเรียน ซ่ึงทุกโครงการและทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึนลวนแตสงเสริม

สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของผูเรียน   
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2. ผลการดําเนินงาน 

 จากการจัดโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนไปตามคาเปาหมาย ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได ผานกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และกิจกรรมนอกหองเรียนได

ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถคนควาขอมูลโดยใช

สื่อเทคโนโลยี และนําเสนอผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีตองาน

อาชีพ อีกท้ังเปนผูท่ีมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีความ

กตัญู มีสัมมาคราวะ ไปลามาไหว อยูรวมกันอยางมีความสุขไมมีการทะเลาะเบาะแวง ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทยเห็นไดจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเชนวันสุนทรภู วันภาษาไทย วันลอยกระทง การ

ตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา และโอกาสสําคัญตาง ๆ   

 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน พัฒนาการคิดอยางเปนระบบมากข้ึน ทํางานตามกระบวนการ มีการวางแผนตาม

ข้ันตอนท่ีกําหนด ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแกไขการทํางานเปนระยะ และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จากการ

ทํางานรวมกันผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายได 

ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี  มีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจตามเกณฑมาตรฐาน ผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน เชน การแขงขันกีฬา 

การแขงขันทักษะตางๆ ท้ังภายในและภานนอกสถานศึกษา กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ทํางานรวมกับผูอ่ืน และเรียนรู

อยางมีความสุข โดยแสดงใหเห็นดังกราฟตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

1.มีความสามารถ 

ในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิด

คํานวณ 

   1) ทักษะในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาไทยตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแต

ละระดับช้ัน  

แผนภูมท่ิ 20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                 แยกตามระดับชั้น 

 
           จากแผนภูมิท่ี 20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป แยกตามระดับช้ันเมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2560 พบวา ปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีผลการประเมินทักษะ

การอานภาษาไทยในระดับดีสูงกวาปการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต   

                 แยกตามระดับชั้น 

 
 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2560 99.8 98.51 99.36 97.99 97.83 99.56

ป 2561 99.79 97.74 98.48 98.33 92.37 97.1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอานภาษาไทยในระดับดี

ข้ึนไปของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2560 95.28 98.51 97.65 98.2 98.05 99.56

ป 2561 97.89 99.18 92.39 98.95 93 95.09
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แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการเขียนภาษาไทยในระดบัดี

ข้ึนไป ของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
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         จากแผนภูมิท่ี 21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2560 พบวา ปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2 และ 4  

มีผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงผลการประเมินทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                โรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม 

 

 
 

              จากแผนภูมิท่ี 22 แสดงผลการประเมินทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของ

ผูเรียนในภาพรวมพบวา ผลการประเมินการอานของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตปการศึกษา 2561 คิดเปนรอย

ละ 97.31 และผลการประเมินการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตปการศึกษา 2561 คิดเปนรอย

ละ 96.13 เมื่อรวมผลการประเมินทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเขาดวยกัน คิดเปนรอยละ 96.72 ซึ่งสูง

กวาคาเปาหมายปการศึกษา 2561 
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การอาน การเขียน 

ป 2560 98.85 97.84

ป 2561  97.31 96.13

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยใน

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนในภาพรวม   
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   2) ทักษะในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแต

ละระดับช้ัน 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                โรงเรียนพรตพิทยพยัต แยกเปนระดับชั้น 

 
 

                จากแผนภูมิท่ี 23 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2,3,4 และ 6 มีทักษะการอานสูงกวา 

ปการศึกษา 2560 
 

แผนภูมิท่ี 24 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

               โรงเรียนพรตพิทยพยัต แยกเปนระดับชั้น 
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ม.1 ม.2 ม.3  ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2560 91.5 65.5 65 84 88.5 72

ป 2561 86.65 70.8 71.7 87.05 85.7 82.33

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอานภาษาอังกฤษใน 

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน  
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ม.1 ม.2 ม.3  ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2560 70 51 48 59 69 56

ป 2561 75.8 66.3 55.4 63.9 72.2 62.7

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน  
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                 จากแผนภูมิท่ี 24 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะการเขียน สูงกวาปการศึกษา 2560 
 

แผนภูมิท่ี 25 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                โรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น 

 
                จากแผนภูมิท่ี 25 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตพบวาพบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวา    

ปการศึกษา 2560 
 

แผนภูมิท่ี 26 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของ 

                นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในระดับดีขึ้นไปในภาพรวม 
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ม.1 ม.2 ม.3  ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2560 80.95 69.6 58.85 69.5 74 66

ป 2561 84.55 77.3 69.45 76.9 83.7 82.35

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษใน 

ระดับดีข้ึนไปของผูเรียนแยกเปนระดบัช้ัน   
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การอาน การเขียน การสื่อสาร 

ป 2560 77.75 58.83 69.82

ป 2561  80.71 66.05 79.04

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอาน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของผูเรียนในภาพรวม   
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         จากแผนภูมิท่ี 26 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนมีทักษะการอาน การเขียน และการ

สื่อสาร สูงกวาปการศึกษา 2560 และเมื่อรวมผลการประเมินการอาน การเขียนและการสื่อสารเขาดวยกัน คิดเปน

รอยละ 75.26 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

    3) ทักษะในการคิด

คํานวณตามเกณฑ 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

ในแตละระดับช้ัน 

แผนภูมิท่ี 27 แสดงทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีขึน้ไปของ 

                 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น 

 

แผนภูมิแทงแสดงทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีข้ึนไป  

ของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน  

 
             

              จากแผนภูมิท่ี 27 แสดงทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีข้ึนไป  

ของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน พบวา ปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีทักษะการคิดคํานวณตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีข้ึนไปรอยละ 86.52 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย  
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ม.1  ม.2 ม.3  ม.4  ม.5 ม.6  

ป 2560  98.8 98.94 99.79 73.73 62.04 72.5

ป 2561  85.14 86.07 85.54 87.36 87.63 87.4
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2. ความสามารถในการคิด

วิเคราะห คดิอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 

และแกปญหา  

แผนภูมิท่ี 28 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                ไดอยางเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในระดับดีขึ้นไปแยกเปนระดับชั้น 
 

แผนภูมิแทงแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ไดอยางเหมาะสมของนักเรียน ในระดับดีข้ึนไปแยกเปนระดับช้ัน 

 
        จากแผนภูมิท่ี 28 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตมีทักษะในการคิดวิเคราะห คดิ

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมในระดับดีข้ึนไป สูงกวาปการศึกษา 2560 และเมื่อ

คํานวนรวมทักษะการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวมทุกระดับช้ัน คิดเปนรอย

ละ 79.75 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

3. ความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม  

แผนภูมิท่ี 29 แสดงความสามารถในการเชื่อมโยงความรูและประสบการณสรางสรรคสิ่งใหม  
 

 
 

       จากแผนภูมิท่ี 29 พบวานักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณสรางสรรคสิ่งใหมคิด

เปนรอยละ 85.05 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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ม.1 ม.2  ม.3  ม.4 ม.5 ม.6  

ป 2560 68 73.25 83 60.22 81.15 95.22

ป 2561  70.99 75.26 86.52 63.19 84.93 97.53
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2561 82.64 87.35 86.18 84.33 85.14 84.65

แผนภูมิแทงแสดงความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและ

ประสบการณสรางสรรคสิง่ใหม 
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4. ความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 

การสื่อสาร  

แผนภูมิท่ี 30 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

                จากนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร  

จากนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะของผูเรยีนดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

ในระดับดเียี่ยม 

 
 

แผนภูมิท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารในกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                และการสื่อสาร ปการศึกษา 2560 – 2561 

 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร ปการศึกษา 2560 – 2561 
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ม.1 ม.2  ม.3  ม.4 ม.5 ม.6  

ป 2561  77.92 75.16 90.15 82.22 88.11 97.09
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ป 2560 84.68

ป 2561 85.11
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5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

    จากแผนภูมิท่ี 30 และ 31 แสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินสมรรถนะของผูเรียนดานการใชเทคโนโลยีคิดเปนรอยละ 

85.11 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
 

แผนภูมิท่ี 32  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

                 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และ2561 

 
 

แผนภูมิท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

                 ท่ีมีผลเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 และ2561 

 
 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาตางปร

ะเทศ 

สุขศึกษา

และพล

ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

IS

2560 64.85 29.50 28.06 41.31 84.99 67.28 67.16 48.53 71.57

2561 63.84 36.25 33.22 41.71 85.01 70.26 66.65 65.07 67.71
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลทะเบียนเรยีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 – 2561    

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างปร

ะเทศ 

สขุศกึษาและ

พลศกึษา 
ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

สงัคมศกึษา 

ศาสนา และ

วฒันธรรม 

IS

2560 64.19 38.11 34.05 45.41 90.36 61.77 60.23 61.07 91.59
2561 61.43 34.52 29.58 48.24 81.63 63.69 61.62 62.85 72.98
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป                                        

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 – 2561  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 32 และ 33 พบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 57.19 

ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

แผนภูมิท่ี 34 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จากแผนภูมิท่ี 34 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

โรงเรียน 54.94 29.1 36.46 28.24
เขตพืน้ท่ี 61.21 36.33 39.65 35.33
สงักดั 55.04 30.28 36.43 29.1
ประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

                โรงเรียนพรตพิทยพยัต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 - 2561 

                 

 
*ปการศึกษา 2560  ไมมีการสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

               จากแผนภูมิท่ี 35 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต พบวาตั้งแตปการศึกษา 2560  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิม

สูงข้ึนทุกรายวิชาเพ่ิมข้ึนทุกปการศึกษา ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ตารางท่ี 14 แสดงรอยละของพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน 

              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

 

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรยีน คะแนน 

พัฒนาการ 
คิดเปนรอยละ 

รายวิชา 2560 2561 

ภาษาไทย 48.63 54.94 + 6.31 12.98 

ภาษาอังกฤษ 29.75 28.24 - 1.51 -5.08 

คณิตศาสตร 25.39 29.10 + 3.71 14.61 

วิทยาศาสตร 32.50 36.46 + 3.96 12.18 

เฉลี่ย 34.07 37.19 +3.12 9.16 
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สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิเสนเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559-2561 

2559

2560

2561
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     จากตารางท่ี 14 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน O-NET เพ่ิมสูงข้ึนจาก 

ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 9.16 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

 

แผนภูมิท่ี 36 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากแผนภูมิท่ี 36 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ไมมีวิชาใดเลยมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

      

 

 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 46.34 34.69 30.43 29.7 29.23
เขตพืน้ท่ี 53.83 38.04 39.86 39.2 33.64
สงักดั 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75
ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 37 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 - 2561  

 
 

        จากแผนภูมิท่ี 37 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 - 2561 ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต พบวาตั้งแตปการศึกษา 2560  

รายวิชาท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองคือวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2559-2561 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคต ิ

ท่ีดีตองานอาชีพ  

ตารางท่ี 15 แสดงรอยละของพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน 

              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

 

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรยีน คะแนน 

พัฒนา 
คิดเปนรอยละ 

รายวิชา 2560 2561 

ภาษาไทย 49.24 46.34 -2.90 -5.89 

สังคมศึกษาฯ 34.40 34.69 +0.29 0.84 

ภาษาอังกฤษ 28.45 30.43 +1.98 6.96 

คณิตศาสตร 23.29 29.70 +6.41 27.52 

วิทยาศาสตร 28.67 29.23 +0.56 1.95 

เฉลี่ย 32.81 34.08 +1.27 3.87 

 

        จากตารางท่ี 15 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET เพ่ิมสูงข้ึนจาก 

ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.87 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

แผนภูมิท่ี 38 แสดงผลการมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอใน 

                 ระดับชั้นท่ีสูงขึน้ การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีขึ้นไป  
 

แผนภูมิแทงแสดงผลการมคีวามรู ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอ 

ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทํางานหรอืงานอาชีพในระดับดีข้ึนไป  
 

 
 

           จากแผนภูมิท่ี 38 พบวานักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรอยละ 85  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัดการ 

เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีข้ึนไป  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

แผนภูมิท่ี 39 แสดงผลการประเมินนกัเรียนท่ีมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ    

                จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ 

                สังคมในระดับดีขึ้นไป 

 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความประพฤติดานคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และจติสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดขีองสังคมในระดับดีข้ึนไป 

 

            จากแผนภูมิท่ี 39 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรยีนพรตพิทยพยัตรอยละ 85.85 มคีวามประพฤติ

ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดีข้ึนไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

2. ความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย  

แผนภูมิท่ี 40 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภูมิใจในทองถิน่ 

                และเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีขึ้นไป 
 

แผนภูมิแทงแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภมูิใจในทองถ่ิน 

และเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไป  

 
                

          จากแผนภมูิท่ี 40  พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรอยละ 93.32 มีคณุลักษณะ  

อันพึงประสงคดานการมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และเห็นคณุคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไป  ซึ่งสูงกวาคา

เปาหมาย 

3. การยอมรับ 

ท่ีจะอยูรวมกันบน 

ความแตกตางและ

หลากหลาย  

แผนภูมิท่ี 41 แสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกนับนความแตกตางระหวางบุคคลใน 

                ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรยีนในระดับดีข้ึนไป
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ป 2560 95.18 94.23 89.36 92.05

ป 2561 95.88 94.53 89.72 93.15
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             จากแผนภูมิท่ี 41 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรยีนพรตพิทยพยัตรอยละ 97.49 มกีารยอมรับ

และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน ดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของ

ผูเรยีนในระดบัดีข้ึนไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

4. สุขภาวะทางรางกาย

และจิตสังคม  

แผนภูมิท่ี 42 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

                 (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  

                 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนดานสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม (สุขบัญญตัิ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามระดับคณุภาพ 
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แผนภูมิท่ี 43 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

                 (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  

                 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนดานสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม (สุขบัญญตัิ 10 ประการ) ปการศึกษา 2561  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามระดับคณุภาพ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

แผนภูมิท่ี 44 แสดงผลการประเมินจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน Strengths and Difficulties  

                Questionnaire (SDQ) ระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินจุดแข็งและจดุออนของผูเรียน Strengths and Difficulties  Questionnaire 

(SDQ) ระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับคณุภาพ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินจุดแข็งและจุดออน Strengths and Difficulties               

                Questionnaire (SDQ) ปการศึกษา 2560-2561 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 

แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบการประเมินจดุแข็งและจดุออน Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) ปการศึกษา 2560-2561 จําแนกตามระดับคณุภาพ 
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          จากแผนภูมิท่ี 45 พบวาปการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีจุดแข็งเพ่ิมข้ึนกวา   

ปการศึกษา 2561 กลุมปกติเพ่ิมมากข้ึน กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาลดลง 

 

 

แผนภูมิท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะ 

                ทางรางกาย และจิตสังคม ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 

 

แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะ 

ทางรางกายและจติสังคม ปการศกึษา 2560 และปการศึกษา 2561  

 
 

 

            จากแผนภูมิท่ี 42-46 แสดงใหเห็นวานักเรียนโรงเรยีนพรตพิทยพยัตเปนผูท่ีมีสุขภาวะรางกายและ       

จิตสังคมอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 91.73 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย  
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 3. จุดเดน 

ผูเรียนสามารถอาน เขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางดานคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสารในการแสวงหาความรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา ผูเรียนมี

ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  เปนผูมีสัมมา

คารวะ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม 

และศาสนาได และผูเรียนมีสุขภาพทางรางกายและสุขภาพจิตท่ีดี  

 

 4. จุดควรพัฒนา 

 ควรพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของผูเรียน และความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน หรือโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562 ตอไป 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาการศึกษา และจัดประชุม

ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ  กล

ยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมดานการ

พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการใน

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการวิเคราะหผลการดําเนินการท่ีผานมา 

ศึกษาขอมูลสารสนเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ในแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาวท่ีจัดทําข้ึน นําผลการดําเนินกิจกรรมมาแกไข 

ปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยนําขอมูลจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 

คือโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 

290 กิจกรรม โดยแยกดําเนินการตามกลุมงาน /ฝายและกลุมสาระการเรียนรู เปนความรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพในทุกดานเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการติดตามประเมินผล มีการจัดประชุม

ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและผูเก่ียวของรวมท้ังไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือวางแผนการ

พัฒนา เชน แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา ICT เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

แผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี แผนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีการพัฒนา
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บุคลากรดานวิชาการ แผนพัฒนางานนิเทศการเรียนการสอน แผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศ แผนพัฒนาปรับปรุง

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนครอบคลุมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ติดตาม แกไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียน มีการติดตามและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการประชุมปรึกษาและนําขอมูลสารสนเทศมาใชเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝาย

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังโครงการและกิจกรรมตางๆ จํานวน 290 กิจกรรม จาก 12 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ท่ีมาจากการประชุมรวมกันทุกฝายเพ่ือวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีโครงการ/

กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถดําเนินการไดสําเร็จ

ลุลวงและเปนไปตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีสอดคลองตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยประกอบดวย  หลักการ จุดหมาย        

โครงสรางหลักสูตร  การจัดหลักสูตร  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     

โดยจัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคม  สงผลใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ

สอดคลองกับบริบท  จุดเนนของสถานศึกษา  สนองตอบความสามารถและศักยภาพของผูเรียน  โดยครอบคลุมท้ัง

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนตน  ผูเรียนไดเรียนรูครบตามมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด  สอดคลองกับการจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากนี้ยังมี

รายวิชาท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและสนใจ  สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดาน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีเรียน

แบบควบรวมหรือนักเรียนท่ีเรียนรวม  สามารถเรียนกับนักเรียนชั้นปกติ  เชน กิจกรรมการเผยแพรความรูใหครูและ

บุคลากรเรื่องนักเรียนพิการเรียนรวม  และการรายงานรายชื่อนักเรียนเรียนรวมท่ีเรียนกับนักเรียนปกติ  ทําใหนักเรียน

เรียนรวมสามารถเรียนกับนักเรียนปกติได นอกจากนี้ครูและบุคลากรยังชวยสรางความตระหนักใหนักเรียนเขาใจและ

ยอมรับความแตกตางของนักเรียนของบุคคล  และนําวิธีการเรียนในหองเรียนไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคม  เพ่ือให

สามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข   

        ดานการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  สถานศึกษาไดศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัด

การศึกษาท่ีผานมา  และไดรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะในสวนของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดกําหนดใหมีการพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญ มีความรู ความสามารถและทักษะตาม 

มาตรฐานตําแหนง  และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบ แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตางๆ และผล ท่ีเกิดจากการปฏิบัติไดจากหลักฐานตาง ๆ ดังนี้  

         1. แผนปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร  

         2. สถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูแลบุคคลากร 
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         3. รายงานไปราชการ  

         4. การสัมมนาประจําปของโรงเรียน  

         5. การประเมินครูชวย  

         6. รายงานการนิเทศการสอน  

         7. สถิติวิทยฐานะและวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรของโรงเรียน 

         8. จัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและนํามาใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

             ในสวนของการจัดสภาพแวดลอม ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  มีการ

ดําเนินงานโดย คณะกรรมการงานอาคารสถานท่ี งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี งานสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการดาน

พลังงาน งานโสตทัศนศึกษา ประชุมวางแผนวิธีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม จากผล

การประเมินของปท่ีผานมา และตามนโยบายผูบริหาร  จากนั้น คณะกรรมการงานดานตาง ๆ เขียนแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม โครงการ ตามท่ีไดวางแผน  ดําเนินการตามแผนงาน   สํารวจความพึงพอใจจากครู นักเรียน และบุคลากร ใน

สถานศึกษา  วิเคราะหและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม เพ่ือหาคา

ระดับคุณภาพของการดําเนินงาน 

และดานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ทางโรงเรียน

ไดมีคณะกรรมการดําเนินงานฝายสารสนเทศ จัดหาระบบอิเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ มี 2 ระบบ คือ ระบบ

ของการสื่อสารแหงประเทศไทย CAT และระบบของเครือขาย Uninet   ในดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน การ

บริหารจัดการตางๆ ใชระบบ School ICT มีเว็บไซตโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ี www.prot.ac.th เพ่ือการติดตอสื่อสาร

ระหวางโรงเรียนกับนักเรียน ผูปกครอง ครูและรวมท้ังระบบสื่อสารผานโวเชียลมีเดียท่ีมีอยางครบถวน มีการนําระบบ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาใชในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยแตงตั้งคณะดําเนินงาน จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ใหกับครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดทําเว็บศูนยกลางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เพ่ือครูและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทย

พยัตใชประกอบการเรียนการสอน และมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวน การใช DLIT ในปการศึกษา 2562 อีก

ครั้ง  นอกจากนี้ ยังมีการนําระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส Prot Library มาใชในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในปการศึกษา 

2561 เพ่ือใหครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถยืมหนังสือไดทุกท่ีทุกเวลา ผานแอพพลิเคชั้น 

ProtLibrary  และมีการอบรมการใชงงานระบบ ProtLibrary ใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตทุกคนกอนใช

งาน  และในปตอๆไปก็จะเพ่ิมปริมาณหนังสื่อตอไปอีก 

 

 

 

http://www.prot.ac.th/
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2. ผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนา 

เปาหมาย วิสัยทัศน  

และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจ ท่ีชัดเจน  

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 

คุณธรรม นําความรู คูเทคโนโลยี มีทักษะ มุงสากล บนพื้นฐานความเปนไทย   

พันธกิจ 

(1) สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมผูเรียน ไดแก กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะ  กิจกรรมสอบธรมศึกษา โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ เชน กิจกรรมงาน

เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน) 

กลยุทธที่ 7. สงเสริมและสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(2) จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ พัฒนาสูมาตรฐานสากล (เชน โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู, โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรหรือ Gifted เปนตน ) 

กลยุทธที่ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑวิชาชีพครู 

กลยุทธที่ 5. สงเสริมและสนับสนุนเครือขายครู ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและดูแลผูเรียน 

 กลยุทธที่ 11. พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  กลยุทธที่ 12. พัฒนาระบบการใหบริการแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

             (3) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมตามศักยภาพ(เชน โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน, 

กิจกรรมคายคณิต, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ, คายวิทยาศาสตร, กิจกรรมติว O-NET, กิจกรรมสอนสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ   

ม.4 , กิจกรรมสอนพิเศษวันเสาร เปนตน ) 

กลยุทธที่ 3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธที่ 9. สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   69 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

  (4) สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี อยางสรางสรรค เพื่อเอื้อตอการเรียนรู (เชน  กิจกรรมปรับซอมและพัฒนาระบบ

โสตทัศนูปกรณ  กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ(งานระบบเครือขาย) กิจกรรมพัฒนาไอซีทีเพอื่บริการและพัฒนาศักยภาพฯ กิจกรรม

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยี)  

กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผูเรียนอยางเหมาะสม 

กลยุทธที่ 4. พัฒนาการใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

(5) สงเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (เชน กิจกรรมกีฬาสีประจําป, กิจกรรมวันเอดสโลก, กิจกรรม

วันงดสูบบุหร่ีโลก, กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป เปนตน ) 

(6) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม เพื่อเอื้อตอการเรียนรู (เชน โครงการสุขภาวะส่ิงแวดลอม, โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สถานที่และส่ิงแวดลอม กิจกรรมบํารุงรักษาความสะอาดสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนตน) 

กลยุทธที่ 6. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(7) พัฒนาผูเรียน สรางคุณคา นิยมไทย (เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเขาใหม  

ม.1 และ ม.4 , กิจกรรมปจฉิมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และ 6 และ โครงการวันสําคัญตางๆของไทย, กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมหลอเทียนพรรษา เปนตน ) 

กลยุทธที่  8. ส ง เส ริมให ผู เ รียนเห็น คุณคาวันสํา คัญของโรงเ รียน พัฒนา คุณภาพชีวิต  บนพื้นฐานความเปนไทย                 

เปาหมาย 

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย จึงกําหนดเปาหมาย

ดังนี้ 

     (1) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ( สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ) 

    (2) โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ( สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ) 

    (3) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  ) 

    (4) โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีคุณภาพและผานการประเมินตามเกณฑมาตรการศึกษา (สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ) 

    (5) ผูเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา (สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และ สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน และทองถิ่น) 

โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2559-2562 

1. โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารงานบุคคล 

3. โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารทั่วไป 

4. โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารงบประมาณ 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

6. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

8. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

9. โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

10. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 

11. โครงการวันสําคัญของโรงเรียน 

12. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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 ภาพท่ี 2 แสดงลําดับขั้นตอนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอขอความเห็นชอบ

จากฝ่ายบริหาร 
 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

ปรับเปล่ียนแผนปฏิบติั

การ เสนอผูบ้ริหาร 
- จดัซ้ือ จดัจา้ง 

- ดาํเนินการกิจกรรมตาม

แผนปฏิบติัการ 

- การติดตาม และประเมินผล

กิจกรรม 

นาํไปปฏิบติั 

ผู้บริหาร 

- นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตวัช้ีวดั 

- ประชุมวางแผน 

- กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

- จดัสรรทรัพยากร

,งบประมาณ 

- ผลการประเมิน 

- กลยทุธ ์

- วิสยัทศัน์ 

- พนัธกิจ 

- เป้าหมาย 

ร่าง แผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

คณะทาํงาน 

เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 
 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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 โดยมีการกําหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียนคือ ระบบบริหารแบบมีสวนรวมตามหลัก  ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร

และผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู จึงทําใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

เปาหมายของโรงเรียน 

 ความทาทายในเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานการจัดการศึกษา ไดแก การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระ การเพ่ิมคะแนนสอบ O–NET, ในแตละวิชาการแขงขันในดานตางๆท้ังระดับ

เขตพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ   

 ดานการปฏิบัติการ ไดแก ระบบงานตางๆท่ีมีการปฏิบัติและขับเคลื่อนพรอมไปกับการ  ใชโอกาสปรับปรุงทุกๆ

ปการศึกษา เชน ระบบการนิเทศ ระบบการกระจายอํานาจสูกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การปฏิบัติเปนตัวอยางท่ีดีของผูบริหาร ครู และนักเรียนการดูแลชวยเหลือ

สังคม การสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชนตอชุมชน และสังคม 

 ดานทรัพยากรบุคคล  ไดแก  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหตรงตามศักยภาพ 

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานการจัดการศึกษา ไดแก หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุนหลากหลาย

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย รางวัลท่ีนักเรียนไดรับระดับ

เขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ  

 ดานการปฏิบัติการ ไดแก การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเนนการมีสวนรวม    การบริหารงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ในทุกระบบปฏิบัติงานท่ีทุกคนยอมรับ และสามารถปฏิบัติไดอยางท่ัวถึง 

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแกความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน ความพรอม  ของอาคาร สถานท่ี ท่ี

ชุมชนไดรับการบริหารในการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เปนผูนําทางความคิดและการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางตอชุมชน 

และทองถ่ิน เปนตน 

 ดานทรัพยากรบุคคล   บุคลากรมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 ทุมเทเสียสละใหกับ

องคกร ในการวางแผนการทํางานเพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธน้ัน โรงเรียนได

วางกรอบระยะเวลาในการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีการตรวจสอบ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ทุกโครงการ พรอมท้ังรายงานผลเปนระยะ เพ่ือสรุปผลและหาขอคนพบปญหา/อุปสรรคตางๆในการทํางาน และนําผล

การประเมินมาใชเพ่ือพัฒนางานตอไป 

นอกจากน้ัน โรงเรียนไดมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองท่ีไดจัดทําขอตกลงกับหนวยงาน เพ่ือ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมีการรายงานเสนอตอผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคม

ผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู และเพ่ือรับรองการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ไดมีการควบคุม กํากับ ติดตาม ตามโครงการ/กิจกรรม โดยใช

กระบวนการดังน้ี 

1.ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.ประสานงานกับทุกภาคสวน  เพ่ือรวมกันสนับสนุนและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
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             3.จัดทําแผนงาน /โครงการใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

สํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 

 4.กํากับติดตามความกาวหนาการดําเนิน/การใชจายงบประมาณใหเหมาะสม  มีประสิทธิภาพประสทิธิผลในการ

ดําเนิน 

 5.วิเคราะหผลการดําเนินงานและงบประมานเพ่ือทราบผลความคุมคาในการลงทุน 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

คุณภาพของ

สถานศึกษา 

          1. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561และตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาป 2559-2562 ซึ่งมุงเนนการบริหารท่ีมุงสูผูเรียนตามมาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษา นโยบายของโรงเรียน วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 

ตลอดจนนโยบายของสํานักงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ในขอท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการติดตาม

และบรรลุผลตามวัตถุประสงค คิดเปนรอยละ 80 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

  2. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากําลัง จัดบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและบุคลากร

ประจํากลุมงาน ฝายงานตางๆท่ีมีความสามารถอยางเพียงพอกับความตองการและความจําเปน จัดหาครูเจาของภาษา

เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษามากข้ึน โดยจํานวนครแูละบุคลากรมีความเพียงพอกับความตองการคิดเปนรอยละ 

93.52 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 3. สถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มีการประชุมปรึกษา ระดม

ความคิด วางแผนการจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไวและนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ มีการประเมินผลและเปนไปตาม

วัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 96.76 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 4. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนด คิดเปนรอยละ 97.84 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 5. สถานศึกษามีการติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้งเพ่ือการไข ปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และมีการ ติดตามนิเทศภายในเพ่ือพัฒนา

งานบริหารวิชาการ โดยการบริหารงานวิชาการ จะมีขอบขาย/ภารกิจ ท่ีเก่ียวของ ไดแก   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก 

ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา การแนะแนว

การศึกษา  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ผลการ

พัฒนา มีการพัฒนาคิดเปนรอยละ  100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

            6. สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต school ICT มาใชเพ่ือพัฒนาระบบการ

จัดการบริหารงานในโรงเรียน นํามาจัดระบบขอมูลสารสนเทศโดยผานระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต เพ่ือลดความ

ซับซอนในการทํางานดานจัดเก็บขอมูลและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของบุคลากร และนําโปรแกรมระบบ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา SMIS เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักเรียน บุคลากร เปนรายบุคคลและ

ขอมูลวิชาการ ปละ 2 ครั้ง คือวันท่ี 10 มิถุนายน และวันท่ี 10 พฤศจิกายน ของทุกป มีการนําโปรแกรม e-office มาใช

ดานธุรการ การบริหารงานการเงินและ DMC มาใชในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ครูและบุคลากรมีความเขาใจ

และสามารถนําไปใชได สามารถบรรลุผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 92.44 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 7. สถานศึกษามีการประเมินผลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใหมีระบบและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 98.38 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

การพัฒนาวิชาการ

ที่เนนคุณภาพของ

ผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย  

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยประกอบดวย  หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร  การจัดหลักสูตร  สาระและมาตรฐาน

การเรียนรู  สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยจัดให สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน สังคม ซึ่งสามารถออกแบบไดตามสถานการณ และจัดกิจกรรมการ เรียนรูใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูท่ีกํา หนดไว

มีการจัดทําโครงสรางหลักสูตร  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560)  สงผลใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับบริบท  จุดเนนของสถานศึกษา  

และสนองตอบความสามารถและศักยภาพของผูเรียน  โดยครอบคลุมท้ังรายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  เปนตน   

2. ผูเรียนไดเรียนรูครบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  สอดคลองกับการจบหลักสูตรใน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากน้ียังมีรายวิชาท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ

สนใจ  รวมไปถึงการเรียนภาษาจีน  ภาษาญี่ปุนและภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รายวิชาภาษาอังกฤษเชิง

วิเคราะห  วิชาวาดเสน  วิชาสมุนไพรไทย  วิชาพลศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ีสถานศึกษายังมี

การจัดกิจกรรมการเสิมหลักสูตรท่ีจัดข้ึนอยางตอเน่ือง  เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   

      3. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย  เชน กิจกรรมหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  เชน  กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชา IS  กิจกรรมพรตนิทรรศฯ  กิจกรรมอากาศยาน  

กิจกรรมคายคณิตศาสตร   กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตรภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  กิจกรรม

คายทักษะภาษาไทย   กิจกรรมคายประวัติศาสตรสัญจร  กิจกรรมคายพุทธบุตร  กิจกรรมโยธวาทิตและดนตรีสากล  

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมกีฬาระหวางคณะสี  กิจกรรมเขาคายพักแรม  กิจกรรมการเรียนการสอน 

คหกรรมและชางอุตสาหกรรม  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน เชน กิจกรรมวันสําคัญศาสนาตางๆของ

ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย และโครงการประสานสงเสริมและดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน กิจกรรมจิตอาสาปองกัน

เอดส กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป   สงผลใหผูเรียนไดรับท้ังดานความรู   ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย    

       4. สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีเรียนแบบควบรวมหรือนักเรียนท่ีเรียนรวม  สามารถเรียนกับ

นักเรียนช้ันปกติ  เชน กิจกรรมการเผยแพรความรูใหครูและบุคลากรเรื่องนักเรียนพิการเรียนรวม  และการายงานรายช่ือ 
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ท่ีอบรมสัมนาเกิน 20 ช่ัวโมง  

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

 นักเรียนเรียนรวมท่ีเรียนกับนักเรียนปกติ  ทําใหนักเรียนเรียนรวมสามารถเรียนกับนักเรียนปกติได นอกจากน้ีครูและ

บุคลากรยังชวยสรางความตระหนักใหนักเรียนเขาใจและยอมรับความแตกตางของนักเรียนของบุคคล  และไมมองความ

พิการหรือลักษณะอ่ืนๆเหลาน้ันวาจะสงผลการเรียน  และนําวิธีการเรียนในหองเรียนไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคม  

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข 

การพัฒนาครู

บุคลากรทาง

การศึกษา 

          สถานศึกษาโดยกลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบรหิารงานวิชาการ มี แผนพัฒนาครูใหมศีักยภาพจึงไดจดั

กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหครไูดมี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไดแก โครงการพัฒนางานบริหารบุคลากร เชน กิจกรรมพัฒนา

ครูสูมืออาชีพ  กิจกรรมประชุมครแูละบุคลากร ทางการศึกษาประจาํเดือน กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร  กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพครูผูสอนโดยอบรมคูปองครู  กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา ความรูความสามารถ   

โครงการพัฒนางานบรหิารวิชาการ เชน กิจกรรมนิเทศการศึกษา  แผนภูมิแทงแสดงการอบรมครตูามสาระการเรียนรู   

การศึกษาตอ  การมีวิทยฐานะของครูและผูบริหารท้ังโรงเรียน ปการศึกษา 2561  ดังตอไปน้ี 

    - แผนภูมสิถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   

    - แผนภูมิการมีวิทยฐานะของครูและบุคลากร แยกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2561   

    - แผนภูมิแสดงการศึกษาตอของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   

 

แผนภูมิท่ี 47 สถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   

 

แผนภูมสิถิตกิารอบรมสัมมนาภายนอกของครแูละบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

(โดยแยกตามกลุมสาระ) 
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ตามวิทยฐานะตางๆ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

 * จํานวนขาราชการครูท้ังหมด 149 คน  

จํานวนคนท่ีอบรมเกิน 20 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 83.89   

สวนจํานวนคนท่ีอบรมไมถึง 20 ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ 16.10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 48 การมีวิทยฐานะของครูและบุคลากร แยกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2561   
 

แผนภูมิการมวิีทยฐานะของครูและบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

(โดยแยกตามวิทยฐานะ) 

 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนคนท่ีอบรม/สัมมนาเกิน 20 ชั่วโมง 

ผูบริหาร 1 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 

สนับสนุนการสอน 6 

ภาษาตางประเทศ 19 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 

ศิลปศึกษา 7 

คณิตศาสตร 20 

ภาษาไทย 10 

วิทยาศาสตร 19 

สุขศึกษาและพลศึกษา 12 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

  

 

 

 

 

 

*  จํานวนขาราชการครูท้ังหมด 149 คน  

ครูผูชวย คิดเปนรอยละ  28.86 

ครู        คิดเปนรอยละ  40.94 

ครูชํานาญการ คดิเปนรอยละ 20.13 

ครูชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 10.07 

 

แผนภูมิท่ี 49 แสดงการศึกษาตอของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2561   

 

แผนภูมิแสดงการศึกษาตอของครแูละบุคลากรโรงเรยีนพรตพิทยพยตั 

(โดยแยกตามกลุมสาระ) 

 

 

 

 

วิทยฐานะ จํานวน/คน 

ครูผูชวย 43 

คร ู 61 

ครูชํานาญการ 30 

ครูชํานาญการพิเศษ 15 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

จํานวนครูและบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัตท่ีกําลังศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาโท 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา (ตอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  จํานวนขาราชการครูท้ังหมด 149 คน  

    จํานวนครูและบุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 7.38 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครูและบุคลากรโรงรียนพรตพิทยพยัตท่ี

กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

วิทยาศาสตร 3 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 

คณิตศาสตร 1 

ภาษาไทย 1 

ภาษาตางประเทศ 1 

ศิลปศึกษา 1 

สังคมศึกษา 1 

ศิลปศึกษา 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 

สนับสนุนการสอน 0 

การพัฒนา

สภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ี

เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

            มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ เมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นพบวาประสบความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคดังน้ี           - 

             การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน พบวาประสบความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 

อยูในระดับรอยละ 90   

           - การจัดสภาพแวดลอมทางสังคม พบวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค อยูในระดับรอยละ 90    

การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการเรียนรู 

             สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศ ใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ ชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาได จากผลการปฏิบัตงานของครูและบุคลาการและครูนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต พบวา ครู

บุคลากรและนักเรียนโรงเรยีนพรตพิทยพยัตสามารถ ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ

สอนและระบบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทําใหผลการปฏิบัติงานทุกๆดาน มีผลงานท่ีดี ตาม

จุดประสงค 
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3.  จุดเดน  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนดวิสัยทัศน  พันธ

กิจ  เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  ท่ีสอดคลองกับผลการ

จัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

    สถานศึกษามีโครงการ และ กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย มีหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลักสูตรท่ีชัดเจน และ มีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนอยาง

หลากหลายและครอบคลุมโรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี สะอาด สวยงาม รมรื่น เอ้ือแกการเรียนรู  และมี

ความปลอดภัยสูง สวนสภาพแวดลอมทางสังคม  เปนโรงเรียนท่ีอยูใกลแหลงเรียนรู เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยชางศิลป สนามบินสุวรรณภูมิ  หอสมุดแหงชาติ   เปนตน ซ่ึงถึงไดวาเปนสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีการทําชุมชนแหงการ

เรียนรูทําได 100 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดท้ังอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สิ่งแวดลอม  อาชีพ และการจัดการเรียนการสอน เชน   PLC  คิวอารโคดตนไม , PLC สนุกกับการเรียนรูภาษาจีน, PLC 

การใชโซเชียลมีเดียในการแกไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมีการกระจายอํานาจมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด โรงเรียนมีการ

จัดทําแผนการปฏิบัติการใชจายงบประมาณ   โดยผานการทํางานของคณะกรรมการผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ี

เก่ียวของมีการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถใช

ระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ Internet และระบบสารสนเทศทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

            

4.  จุดควรพัฒนา 

4.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 

4.2 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 

4.3 การใชงานระบบสารสนเทศของผูบริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

4.4 สื่อ เทคโนโลยี ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย ท่ีไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวบริเวณโรงเรียน 

4.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน และกิจกรรม

อยางหลากหลาย ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู โดยตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีการ

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปจัด

กิจกรรมได มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน มีการจัดการเรียนรูยังเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ 

การแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงานในโอกาสตางๆ  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดย

ใชกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี

หลากหลาย  ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ และใหผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาถายทอดภูมิปญญาในทองถ่ิน

ใหแกผูเรียน มีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือลดภาระงานใหแกผูเรียน  มีการจัดกระบวนการเรียนรูดวย

ปฏิสัมพันธในเชิงบวก มีการศึกษาประวัตินักเรียนเปนรายบุคคล ครูเนนความรวมมือในชั้นเรียน สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน ใหกําลังใจ สรางการยอมรับซ่ึงกันและกัน ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนรัก

การแสวงหาความรู ใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในความรูความสามารถ และความถนัดของตน และพัฒนาตนเอง โดยมี

วิธีการพัฒนา อาทิ ครูจัดทําบันทึกขอมูล ครูเยี่ยมบานนักเรียน พูดคุยเพ่ือรับรูปญหา ครูปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนโดยเปดกวางการคนควาหาความรูไดตลอดเวลา และมีการกําหนดกิจกรรม ใหนักเรียนสามารถมีสวนรวมใน

การเลือกกิจกรรมท่ีตนสนใจในแตละจุดประสงค โดยครูใหขวัญกําลังใจ  เพ่ือเสริมสรางการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือให

เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเต็มศักยภาพของผูเรียน โรงเรียนไดจัดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยาง

เปนระบบ  มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรียน เพ่ือไปพัฒนาการเรียนรู วิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง มีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการ ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียน ผานครูท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ีวัดผลและแจงผูปกครอง

รวมกันในการแกปญหา โรงเรียนไดศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีผานมา  และไดรวมกันวางแผนกําหนด

เปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 
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2.ผลการดําเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดย

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู

เฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น 

สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี

หลากหลาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูดวยกันอยางมีความสุข  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และ

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ รวมท้ังใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การเรยีนรูผาน

กระบวน การคิด 

และปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไป

ประยุกต 

ใชในชีวิตได 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 50 แสดงรอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 

                  ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

            แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

                                และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

         จากแผนภูมิท่ี 50 พบวารอยละ 81.40 ของครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏบัิติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 51 แสดงรอยละของครูท่ีใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

                       แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ  

                                     และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

 
 

              จากแผนภูมิท่ี 51 พบวาครูรอยละ 71.50 ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

การบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก 
แผนภูมิท่ี 52 แสดงรอยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีมีการจัดการบรหิารช้ันเรียนเชิงบวก 

 

 
 

             จากแผนภูมิท่ี 52 พบวาครูรอยละ 85 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนําผล

มาพัฒนาผูเรียน 

แผนภูมิท่ี 53 แสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ         

               และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  

                     แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  

                                                   และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
 

             จากแผนภูมิท่ี 53 พบวารอยละ 83.35 ของครมูีการตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู 

แผนภูมิท่ี 54 แสดงรอยละของครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 
 

            จากแผนภูมิท่ี 54 พบวารอยละ 79.86 ของครมูีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

จํานวนครูท่ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

มี ไม่มี 
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3.จุดเดน 

ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีใหทุกคนมีสวนรวม โดยครูกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู

ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค วิเคราะหผูเรียน และนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู  มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพ่ือใหเกิดทักษะดานการ

ทํางานในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึงจะเปน

ประโยชนกับตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงประเทศชาติตอไป ผานกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีความรูทักษะและกระบวนการ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคผานท่ีสถานศึกษาตั้งไว  

ดานการ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยีตางๆท่ีใชใน

การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู เชน การสอบออนไลน ผานระบบ STOS การใช Google G.Suite เพ่ือให

ผูเรียน ไดเกิดทักษะการเรียนรูการทํางานรวม กันการทําคลังขอมูลรูปภาพ เพ่ือใชในการประกอบการใชงานและสงตอ

ขอมูลสูทุกคน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทําเลมระเบียบโรงเรียน

พรตพิทยพยัตวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาคมีการจัดทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 โรงเรียนไดศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีผานมา  และไดรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายใน

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดใหมี

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

4. จุดควรพัฒนา 

    4.1 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  

     4.2 การจัดการเรียนการสอนกับวิทยากรพิเศษเฉพาะทาง เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรง  

   4.3 การนําเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมใหมๆ ทางการกีฬาเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   4.4 มีการวิเคราะหความสามารถและความถนัดของนักเรียนเปนรายบุคคล มีการนําขอมูลของนักเรียนมาใชใน

การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู  
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ตอนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเย่ียม 

 

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนพรตพิทยพยัตจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน สรุปผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม เนื่องจาก

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน จํานวน 12 ประเด็นพิจารณายอยไดรับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม จํานวน 12  

ประเด็น  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จํานวน 6 ประเด็นพิจารณายอยมีผลการประเมินในระดับ

ยอดเยี่ยมจํานวน 5 ประเด็น และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 

ประเด็นพิจารณายอยมีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยมทุกประเด็น  เม่ือพิจารณาจากเกณฑตัดสินคุณภาพโดยรวมของ

โรงเรียนแลว การพิจารณาในระดับยอดเยี่ยมคือ ไดรับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม รอยละ 80 ข้ึนไปของประเด็น

พิจารณาท้ังหมด โรงเรียนไดรับการตัดสินคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม คิดเปนรอยละ 95.62  ซ่ึงสามารถตัดสินระดับ

คุณภาพโดยรวมของโรงเรียนไดในระดับยอดเย่ียม 

ท้ังนี้ โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมในดานคุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 

จุดเดน 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนสามารถอาน เขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางดานคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสารในการแสวงหาความรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา ผูเรียนมี

ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  เปนผูมีสัมมา

คารวะ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม 

และศาสนาได และผูเรียนมีสุขภาพทางรางกายและสุขภาพจิตท่ีดี  

 

 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   85 

 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนดวิสัยทัศน  พันธ

กิจ  เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  ท่ีสอดคลองกับผลการ

จัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

    สถานศึกษามีโครงการ และ กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย มีหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลักสูตรท่ีชัดเจน และ มีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนอยาง

หลากหลายและครอบคลุมโรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี สะอาด สวยงาม รมรื่น เอ้ือแกการเรียนรู  และมี

ความปลอดภัยสูง สวนสภาพแวดลอมทางสังคม  เปนโรงเรียนท่ีอยูใกลแหลงเรียนรู เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยชางศิลป สนามบินสุวรรณภูมิ  หอสมุดแหงชาติ   เปนตน ซ่ึงถึงไดวาเปนสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีการทําชุมชนแหงการ

เรียนรูทําได 100 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดท้ังอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สิ่งแวดลอม  อาชีพ และการจัดการเรียนการสอน เชน   PLC  คิวอารโคดตนไม , PLC สนุกกับการเรียนรูภาษาจีน, PLC 

การใชโซเชียลมีเดียในการแกไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมีการกระจายอํานาจมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด โรงเรียนมีการ

จัดทําแผนการปฏิบัติการใชจายงบประมาณ   โดยผานการทํางานของคณะกรรมการผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ี

เก่ียวของมีการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถใช

ระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ Internet และระบบสารสนเทศทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีใหทุกคนมีสวนรวม โดยครูกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู

ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค วิเคราะหผูเรียน และนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู  มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพ่ือใหเกิดทักษะดานการ

ทํางานในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึงจะเปน

ประโยชนกับตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงประเทศชาติตอไป ผานกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีความรูทักษะและกระบวนการ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคผานท่ีสถานศึกษาตั้งไว  

ดานการ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยีตางๆท่ีใชใน

การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู เชน การสอบออนไลน ผานระบบ STOS การใช Google G.Suite เพ่ือให
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ผูเรียน ไดเกิดทักษะการเรียนรูการทํางานรวม กันการทําคลังขอมูลรูปภาพ เพ่ือใชในการประกอบการใชงานและสงตอ

ขอมูลสูทุกคน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทําเลมระเบียบโรงเรียน

พรตพิทยพยัตวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาคมีการจัดทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 โรงเรียนไดศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีผานมา  และไดรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายใน

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดใหมี

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาโรงเรียนพรตพิทยพยัตมีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม ในบางประเด็นพิจารณา 

ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงจุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

1.1 ทักษะการคิดคํานวณของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดทําแบบ

ฝกทักษะแบบกลุม การเรียนรูแบบโครงงาน หรือการเรียนซอม

เสริมของนักเรียนกลุมออน ครูสรางสื่อนวัตกรรม เชนเกมท่ี

นํามาใชแลวผูเรียนรูสึกวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมนาเบื่อ 

รวมถึงครูผูสอนตองชวยกันสรางสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน

คณิตศาสตรใหกับผูเรียน 

1.2 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ใหครูผูสอนทุกรายวิชา สอนดวยกระบวนการสราง

โครงงานเพ่ือฝกทักษะการคิด การทํางานรวมกัน และฝกความ

รับผิดชอบ โดยโรงเรียนตองสงเสริมจัดอบรมการสอนดวย

โครงงานใหกับครูท้ังโรงเรียน รวมท้ังมีการนิเทศติดตามดวย  

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด

การศึกษา 

เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความ

คิดเห็นใหมากข้ึนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2.2 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษา 

 

      สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

2.3 การใชงานระบบสารสนเทศของผูบริหาร ครู 

และบุคลากรในโรงเรียน 

  ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและ

สารสนเทศใหมีความทันสมัยมากข้ึน และจัดการอบรมการ

ใชงานระบบสารสนเทศตางๆใหกับผูบริหาร ครู  บุคลากร

และนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

2.4 สื่อ เทคโนโลยี ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไร

สาย ท่ีไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวบริเวณโรงเรียน 

จัดสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู อินเทอรเน็ตให

ครบถวนทุกหองเรียน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

2.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    3.1 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

      ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สงเสริมให

ครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี และสราง

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

   3.2 การจัดการเรียนการสอนกับวิทยากรพิเศษเฉพาะ

ทาง 

   ควรจัดการเรียนการสอนกับวิทยากรพิเศษเฉพาะทาง เพ่ือให

ผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรง และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันรวมถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได 

   3.3 การนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการกีฬามาใชใน

การจัดการเรียนการสอน  

   ควรนําเทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมใหมๆ ทางการกีฬาเขามา

ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สงเสริมใหครูมีการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง  ศึกษากติกาการแขงขัน มีในการใชเทคโนโลย ี

และสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

  3.4 การวิเคราะหความสามารถและความถนัดของผูเรียน

และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

    ควรการวิเคราะหความสามารถและความถนัดของนักเรียน

เปนรายบุคคล มีการนําขอมูลของนักเรียนมาใชในการวางแผน

จัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากนักเรียนแตละคนมี

ความสามารถท่ีแตกตางกัน มีการจัด กิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือกัน เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมอยางหลากหลาย 

ตลอดจนครูสังเกตปญหาท่ี เกิดข้ึนในชั้นเรียนและนําปญหามา

แกไข เพ่ือพัฒนานักเรียนใหดีข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ดานคุณภาพผูเรียน 

 จัดโครงการ/กิจกรรม หรือจัดการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดคํานวณ และการสรางนวัตกรรม จากโครงงาน โดย

เนนกระบวนการกลุม การทํางานรวมกัน ฝกความรับผิดชอบ และสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตรและเห็น

ความสําคัญของการสรางโครงงาน จัดอบรมใหครูเขาใจกระบวนการสอนโครงงานและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จัดประชุมเครือขายผูปกครอง และใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียนใหมากข้ึนกวาปจจุบัน  จัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ทท่ีครอบคลุมท่ัวบริเวณโรงเรียน จัดสื่อเทคโนโลยีใหพรอม

ใชในหองเรียนทุกหองเรียน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล สารสนเทศของโรงเรียนใหเปน

ระบบมากข้ึนพรอมท้ังจัดอบรมการใชเครือขายสารสนเทศใหกับครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 นําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

มาชวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดอบรมครูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการ

เรียนการสอน ติดตอวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณโดยตรงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

รวมถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได นําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ทางการกีฬาเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน วิเคราะหความสามารถและความถนัดของนักเรียนเปนรายบุคคล มีการนําขอมูลของนักเรียนมาใชในการ

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 

 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2561   89 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 โรงเรียนตองการการสนับสนุนดานสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ท่ีมีความหลากหลายและใชไดจริง 

เหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนรูและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน  และการจัดการอบรมใหกับผูเรียนในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การสรางนวัตกรรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินตนเองเปรียบเทยีบกับคาเปาหมาย  

ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

คาเปาหมาย  ยอดเยี่ยม   (ยอดเยี่ยม คือ ผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมายทุกประเด็น) 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

เปรียบเทียบ 

กับ 

คาเปาหมาย 

 

แปล 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

         1.1) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น    
รอยละ 94 รอยละ 96.72 

 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

         1.2) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น    
รอยละ 75 รอยละ 75.26 

 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

         1.3) ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับชั้น   
รอยละ 85 รอยละ 86.52 

 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
รอยละ 78 รอยละ 79.75 

 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 85  รอยละ 85.05 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 

ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 85 รอยละ 85.11 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 

ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ 55.97  

ของผูเรียน  

มีผลการเรียนต้ังแต  

3 ขึ้นไป 

รอยละ 57.19 

ของผูเรียน   

มีผลการเรียน

ต้ังแต 3 ขึ้นไป 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

ผลการทดสอบ

ระดับชาติ  

มีคะแนน 

เพิ่มสูงขี้น 

รอยละ 3 ขึ้นไป 

ม.3 เพิ่มขึ้น 

รอยละ 9.16 

ม.6 เพิ่มขึ้น 

รอยละ 3.87 

 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 

รอยละ 80  
 

รอยละ 85 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

 



มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

2561 

 

เปรียบเทียบ 

กับ 

คาเปาหมาย 

 

แปล

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน รอยละ 85 รอยละ 85.85 สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

     

      2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

รอยละ 93  
 

รอยละ 93.32 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

      

      3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

รอยละ 85  

 

รอยละ 97.49 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

      

      4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

รอยละ 89  

 

รอยละ 91.73 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 จากประเด็นพิจารณาในมาตรฐานท่ี 1 ท้ังหมด 12 ประเด็น พบวาไดรับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม 

จํานวน 12 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด เมื่อพิจารณาจากเกณฑตัดสินระดับคุณภาพโดยรวม

ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต คือ รอยละ 80 ข้ึนไปไดรับการตัดสินระดับคุณภาพเทากับ ระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

คาเปาหมาย  ยอดเยี่ยม   (ยอดเยี่ยม คือ ผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมายทุกประเด็น) 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
ดี ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
ดี ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ดี ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ดี ยอดเยี่ยม 

 

 เกณฑการประเมินมาตรฐานท่ี 2 แนบในแนบทายประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องการกําหนดคาเปาหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา            

ปการศึกษา 2561 

 

 จากประเด็นพิจารณาในมาตรฐานท่ี 2 ท้ังหมด 6 ประเด็น พบวาไดรับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม 

จํานวน 5 ประเด็น คิดเปนรอยละ 83.33 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด เมื่อพิจารณาจากเกณฑตัดสินระดับคุณภาพโดยรวม

ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต คือ รอยละ 80 ข้ึนไปไดรับการตัดสินระดับคุณภาพเทากับ ระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คาเปาหมาย ดีเลิศ  (ดีเลิศ คือ ผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมายบางประเด็น) 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

2561 

เปรียบเทียบ 

กับคาเปาหมาย 

แปล

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 75 รอยละ 81.40 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

รอยละ 60 รอยละ 71.50 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 70 รอยละ 85 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 70 รอยละ 83.35 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 70 รอยละ 79.86 

 

สูงกวาคาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 

 
 จากประเด็นพิจารณาในมาตรฐานท่ี 3 ท้ังหมด 5 ประเด็น พบวาไดรับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม 

จํานวน 5 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด เมื่อพิจารณาจากเกณฑตัดสินระดับคุณภาพโดยรวม

ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต คือ รอยละ 80 ข้ึนไปไดรับการตัดสินระดับคุณภาพเทากับ ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจาํปการศึกษา 2561 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  

 



เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

ประเด็นพิจารณายอยมาตรฐานท่ี 1 และ 3 

เกณฑ ระดับคุณภาพ 

ตํ่ากวาคาเปาหมาย   กําลังพัฒนา 

เปนไปตามคาเปาหมายบางประเด็น ปานกลาง 

เปนไปตามคาเปาหมายทุกประเด็น  ดี 

สูงกวาคาเปาหมายบางประเด็น ดีเลิศ 

สูงกวาคาเปาหมายทุกประเด็น ยอดเยี่ยม 

 

 
เกณฑตัดสินระดับคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เกณฑ ระดับคุณภาพ 

ไดรับผลการประเมินประเด็นพิจารณายอยในระดับยอดเยี่ยม 

ตํ่ากวารอยละ 49 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด 

กําลังพัฒนา 

ไดรับผลการประเมินประเด็นพิจารณายอยในระดับยอดเยี่ยม 

รอยละ 50-59 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด 

ปานกลาง 

ไดรับผลการประเมินประเด็นพิจารณายอยในระดับยอดเยี่ยม 

รอยละ 60-69 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด 

ดี 

ไดรับผลการประเมินประเด็นพิจารณายอยในระดับยอดเยี่ยม

รอยละ 70-79 ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด 

ดีเลิศ 

ไดรับผลการประเมินประเด็นพิจารณายอยในระดับยอดเยี่ยม 

รอยละ 80 ข้ึนไป ของประเด็นพิจารณาท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ที่ 241/2561 

เรื่องแตงตั้งผูรับผิดชอบ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

 
 
 

คําส่ังโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ท่ี  ๒๔๑ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑    

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

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฏกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา

เปนประจําทุกป เพื่อใหการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราท่ี ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึง

แตงต้ังคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑.  ดร.ธีรรัตน     สําเร็จวาณิชย   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายบํารุง   ต้ังสงา    รองประธานกรรมการ   

 ๓.  นายเอื้ออังกูร  เหลืองธนรัฐ   กรรมการ 

 ๔.  นายบัณฑิต   แสงแดง    กรรมการ 

 ๕.  นายสมศักด์ิ   ปาประโคน   กรรมการ 

 ๖.  ร.ต.ต.ชัยวุฒิ   หอมศิริ    กรรมการ 

 ๗.  นายธีระวัฒน   ทองทา    กรรมการ 

 ๘.  ผศ.ดร.สุรัตน   อารีรัตน    กรรมการ 

 ๙.  นางมนตสินี   พานิช    กรรมการ 

 ๑๐. นายปฐมพงษ  ประยูรยวง   กรรมการ 

 ๑๑. วาท่ี ร.ต.รามัญ  สาระพันธุ   กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวณัฐกชนันท  เล็กใจซื่อ   กรรมการ 



๒ 
 
 ๑๓. พระครูเกษมสุทธิคุณ  (สุขสันต  สนฺตฺจิตฺโต)  กรรมการ 

 ๑๔. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ     กรรมการ 

 ๑๕. นายธรรมรงค  เสนจันทร   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. ใหคําแนะนํา ประสานงาน อํานวยความสะดวกและแกปญหาตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๒. สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.  นายธรรมรงค  เสนจันทร   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายณัฐพล   ชนินพร    รองประธานกรรมการ   

 ๓.  นายประเสริฐ  มั่นจิต    รองประธานกรรมการ 

 ๔.  นางสาวสุรารักษ  มานะประสพสุข   รองประธานกรรมการ 

 ๕.  นายวสันต        พัฒทวี           รองประธานกรรมการ  

หนาท่ี  ๑. ใหนโยบายในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๒. กํากับ ติดตาม ดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.  นายณัฐพล    ชนินพร    ท่ีปรึกษา 

 ๒.  นางอนินทิกา   คลายมงคล   ประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวพิชญานิน  วาสะศิริ    รองประธานกรรมการ 

 ๔.  นายพิทักษ   หวนสุริยา   กรรมการ 

 ๕.  นายภัทร   อัญชลีนุกูล   กรรมการ 

 ๖.  นางสาวมัสยา  โทกุล    กรรมการ 

 ๗.  นางสาวธนิดา   โยลัย    กรรมการ 

 ๘.  นางสาวปาณญดา  โมราวรรณ   กรรมการ 

 ๙.  นางสาวพรรณทิพย  ผลเกิด    กรรมการ 

 ๑๐. นายศุภฤกษ   เช้ือมั่น    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย   กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี ๑. วางแผนการดําเนินการงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

๒. วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐานของโรงเรียน 

๓. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับผูเกี่ยวของทุกฝาย 



๓ 
 

๔. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๕. สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) 

   ปการศึกษา ๒๕๖๑ เผยแพรตอสาธารณะชนและรายงานหนวยงานตนสังกัด 

๖. หนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 ๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

 คําอธิบาย 

 ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถในการ

อาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และ

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ๑.  นางสาวสุรารักษ  มานะประสพสุข    ท่ีปรึกษา 

 ๒.  นางสาวพิชญานิน  วาสะศิริ     เลขานุการ 



๔ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ 

๑. ผูเรียนมทัีกษะในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาไทยตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับชั้น 

รายงานการอาน เขียน 

ภาษาไทย ตามเกณฑแยก

ตามระดับชั้น  

/ กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

 

-ครูกลุมสาระฯภาษาไทย 

ทุกคน 

 

 

 

๑.น.ส.จุไรรัตน   นาคเทวัญ       ประธาน 

๒.นางปนัดดา    หวังพิทักษ       กรรมการ 

๓. นายธนวิทย    กวินธนเจริญ   กรรมการ 

๔. น.ส.พรหมมาศ  แสงพลอย    เลขานุการ  

รอยละ ๙๔ 

๒. ผูเรียนมทัีกษะในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับชั้น 

รายงานการอาน เขียน 

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ

แยกตามระดับชั้น 

 / กลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 

-ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

 

 

 

 

 

๑.น.ส.ณัฐกาญจน ศุภกรศักดา    ประธาน 

๒.นางวรรณา  พวงสงา            กรรมการ 

๓.น.ส.กนกรัตน    พงษสมุทร    กรรมการ 

๔.นางปยะพร วณิชเจนประเสริฐ       กรรมการ 

๕.น.ส.กนกวรรณ  แสงวรรณเทศ  กรรมการ 

๖.น.ส.สุกาญดา  เพียกุนา        กรรมการ 

๗.น.ส.อนุธิดา    นุนสะพาน     เลขานุการ 

รอยละ ๗๕ 

๓. ผูเรียนมทัีกษะในการคิด

คํานวณตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับชั้น 

รายงานการคิดคํานวณตาม

เกณฑแยกตามระดับชั้น 

/ กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

-ครูกลุมสาระฯคณิตศาสตร 

ทุกคน 

 

 

 

 

๑.นายศรัณย      จันทรศรี      ประธาน 

๒.นายเรขา        ปานทอง      กรรมการ 

๓.น.ส.ประภัสสร  แสนศริิ       กรรมการ 

๔.นางวนิดา        สุริยันยงค    กรรมการ 

๕.นายทรงกรฎ    ดีท่ีสุด         กรรมการ 

๖.น.ส.ยุภาพร     อินทรีวอน   เลขานุการ 

รอยละ ๘๕ 

 



๕ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒. มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความ

คิดเห็น และแกปญหา 

๔. ผูเรยีนมีความสามารถใน

การคิดจําแนกแยกแยะ 

ใครครวญไตรตรอง พิจารณา

อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

-โครงการ/กิจกรรมตางๆ  

ของทุกกลุมสาระฯ  

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นางชฎาพร  ธานีรัตน         ประธาน 

๒.นายสุทน  ดอนไพร            กรรมการ 

๓.น.ส.ภิรมยขวัญ ศิริสุวรรณ    กรรมการ 

๔.น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน          กรรมการ 

๕.น.ส.สุภาพร  พลอาจ           กรรมการ 

๖.นางเสาวลักษณ  คงอยู        กรรมการ 

๗.น.ส.จันทรรัตน เตชะรุงโรจน กรรมการ 

๘.นายนิธิ      บุญสิงห           กรรมการ 

๙.น.ส.อัญชลี  มณีสรอย        เลขานุการ 

รอยละ ๗๘ 

๓. มีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

 

๕. ผูเรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไดท้ังดวย

ตัวเองและการทํางานเปนทีม 

เชื่อมโยง ความรู และ

ประสบการณมาใชสรางสรรค

สิ่งใหมๆ อาจเปนแนวคิด 

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 

ผลผลิต 

- งานจัดการเรียนการสอน 

วิชาศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  

( IS ) 

-กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

-กลุมสาระฯ การงาน 

อาชีพฯ 

 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นายธนพจน    ธงศิลา         ประธาน 

๒.นางธัญยพัศน  โฮมภิรมย     กรรมการ 

๓.นายอนุสรณ    อรุณสวัสด์ิ    กรรมการ 

๔.น.ส.แววดาว   มะหามิตร   กรรมการ 

๕.นางสุวภัทร  วงศพิพันธ       เลขานุการ 

 

 

 

รอยละ ๘๕ 

 
 
 
 
 



๖ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๔. มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 

๖. ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทํางาน อยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม 

-งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

๑.น.ส.บังอร     ชํานาญเวช      ประธาน 

๒.นายพันทูร    บุญยัง           กรรมการ 

๓.น.ส.เบญจมาศ ชุมชื่น         เลขานุการ 

 

 

 

 

รอยละ ๘๕ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๗. ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนา

ในการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดาน

ความรู ความเขาใจ ทักษะ 

กระบวนการตางๆ รวมทั้งมี

ความกาวหนาในผลการทดสอบ

ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

-งานวัดผลฯ  

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

๑.นางศจินันท  ตาตะนันทน     ประธาน 

๒.น.ส.มลฤดี       สิงหนุกูล     กรรมการ 

๓.น.ส.พรรณทิพย  ผลเกิด       กรรมการ 

๔.นางฐานิตา      ระยา          กรรมการ 

๕.น.ส.สุกัญญา     สโมสร       กรรมการ 

๖.นายวชิระวิทย   นาเมืองรักษ       เลขานุการ 

รอยละ 

๕๕.๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๖.  มีความรู ทักษะ

พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 

๘.ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

ในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะ

ศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การ

ทํางานหรืองานอาชีพ 

-งานแนะแนว 

 

 

ครูผูสอนวิชาแนะแนว 

 

 

๑.น.ส.สิรินาถ      ธงศิลา        ประธาน 

๒.น.ส.รัตนวรรณ  ชุมชิต         กรรมการ 

๓. นายสรวีย    ธัญจิราธนานันต    เลขานุการ 

 

รอยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

๑. การมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

๙.ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา มีคานิยมและจติสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขดักับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

-งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 

ประการ 

-งานวัดผล (คุณลักษณะอัน

พึงประสงค) 

-งานกิจการนักเรียนวินัย

และความประพฤติ 

-งานระดับชั้นและคณะส ี

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นายมโน        คงสวัสด์ิ       ประธาน 

๒. นายพิทักษ   หวนสุริยา      กรรมการ 

๓.นายสุดสาคร    หมายชม    กรรมการ 

๕.นายพิพัฒน       ภูถาวร     กรรมการ 

๖.นายยุทธศักด์ิ  ศรีบัวพันธุ    กรรมการ 

๗.นายสุนันท       บุญเพชร    กรรมการ 

๘.น.ส.วิชิตพรณ   พัฒนีชัยณ   กรรมการ 

๙.น.ส. สมฤทัย  แสวงสุข       เลขานุการ 

รอยละ ๘๕ 

๒. มีความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปน

ไทย 

 

๑๐. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น 

เห็นคุณคาของความเปนไทย มี

สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

และประเพณไีทย รวมท้ังภูมิ

ปญญาไทย 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ 

ศิลปะ 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ 

สังคมศึกษาฯ 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ 

ภาษาไทย 

 

-ครูกลุมสาระฯศิลปะ 

-ครูกลุมสาระฯสังคม

ศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

-ครูกลุมสาระฯภาษาไทย 

 

 

๑.นายอนุพันธุ     ปานน่ิม      ประธาน 

๒.นางกรรณิการ  มานะสุบิน   กรรมการ 

๓.นายอาคม      สวางศรี       กรรมการ 

๔.นายชัยวัฒน  สมสุข          เลขานุการ 

 

 

 

รอยละ ๙๓ 

 



๘ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 

๑๑.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกัน

บนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

-กิจกรรมกีฬาภายใน 

-กิจกรรมชุมนุม 

-กิจกรรมทัศนศึกษา 

-กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

๑.นายวิวรรธน    อ้ึงพิมชยกุล  ประธาน 

๒.นางวิชุดา        สุขสมรส     กรรมการ 

๓. น.ส.ดุจเดือน    ศักด์ิวงศ    กรรมการ 

๔.น.ส.จุฑาภรณ  มุกดาหาร    กรรมการ 

๖. นายธวัชชัย   พาลาศรี       กรรมการ                      

๗. น.ส.ตรีรัตน วรรณมณฑา   เลขานุการ 

รอยละ ๘๕ 

๔. สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม 

๑๒. ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ และสงัคม 

และแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีความสขุ เขาใจผูอ่ืน ไม

มีความขดัแยงผูอ่ืน 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานแนะแนว 

-กลุมสาระฯสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-ครูแนะแนว 

-ครูกลุมสาระฯสุขศึกษา

และพลศึกษา 

 

 

๑.น.ส.มุกดาวรรณ  คงฤทธ์ิ       ประธาน 

๒.นางสีตลา      บัวงาม         กรรมการ 

๓.นางลินดา      บัวหนู          กรรมการ 

๔.นายเกียรติภูมิ   ภูมิเรศสุนทร   กรรมการ 

๕.น.ส.จุฑามาศ  วัฒนานุสรณ  เลขานุการ 

รอยละ ๘๙ 

 
 ๔.๒ มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 คําอธิบาย 

 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทส เพ่ือสนัสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 ๑.นายประเสริฐ    มั่นจิต    ท่ีปรึกษา 

 ๒.นายวันชัย        มาชูตระกูล   ท่ีปรึกษา 

 ๓.นางสาวมัสยา    โทกุล    เลขานุการ 



๙ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๑ มีเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

๑๓. สถานศึกษากําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศน และ 

พันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความ

ตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและ

ของตนสังกัดรวมท้ังทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําป 

งานนโยบายและแผนงาน 
๑.นางเพ็ญศรี    เสนจันทร     ประธาน 

๒.นายเคน        จันทวงษ    กรรมการ 

๓.นายประสันตา โสมอินทร   กรรมการ 

๔.น.ส.มัสยา       โทกุล       กรรมการ 

๕.น.ส.ณัฏฐกานต  ฤทธิรณ   กรรมการ 

๖.น.ส.ศศิวิมล  ประทุมแกว เลขานุการ 

 

 

ดีเลิศ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไมชัดเจน   

ปานกลาง เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ดี เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ดีเลิศ เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล แผนการ

ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ยอดเยี่ยม เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล แผนการ

ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 



๑๐ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๒ มีระบบ

บริหารจัดการ

คุณภาพของ

สถานศึกษา 

๑๔.สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง

ตอเน่ือง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบ

การนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชพัฒนา 

บุคลากร และผูที่เก่ียวของ ทุกฝายมีสวนรวมการ

วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดการศึกษา 

- งานนโยบายและแผนงาน 

- งานสารสนเทศ 

- งานติดตามและประเมินผล 

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานนิเทศการศึกษา 

  ทุกกลุมสาระฯ 

-งานสรรหา บรรจุ แตงต้ังฯ 

-งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

 

- งานนโยบายและ

แผนงาน 

- งานสารสนเทศ 

- งานติดตามและ

ประเมินผล 

- งานวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานนิเทศการศึกษา 

  ทุกกลุมสาระฯ 

-งานสรรหา บรรจุ  

แตงต้ังฯ 

-งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๑.น.ส.อภชิา      แกวจินดา        ประธาน 

๒.น.ส.ธนิดา      โยลัย             กรรมการ 

๓.น.ส.รมิดา      นิลโคตร         กรรมการ 

๔.น.ส.ศิริณา      จาทอง          กรรมการ 

๕.น.ส.ณัฐรินทร    เพงผล         กรรมการ 

๖.น.ส.นัทธมน     อําลา           กรรมการ 

๗.น.ส.นิศารัตน   กระเวณกิจ     กรรมการ 

๘.น.ส.สภุาวรรณ   พงษสุวรรณ  กรรมการ 

๙.นางพรรณี     บุญพิทักษ       กรรมการ 

๑๐.น.ส.จินตนา    กุจพันธ       กรรมการ 

๑๑.นายวสันต      พัฒทวี        กรรมการ 

๑๒.วาที่รต.หญิงพัชรินทร  เพ็ชรทอง กรรมการ 

๑๓.น.ส.สุนันท  บุตรประโคน    เลขานุการ 

ยอดเย่ียม 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย 

ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของ

ทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางได 



๑๑ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

๑๕.สถานศึกษาบรหิารจัดการ

เก่ียวกับงานวชิาการ ท้ังดาน

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีเนนคณุภาพ

ผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย หมายรวมถึง

การจัดการเรียนการสอนของ

กลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือ

กลุมท่ีเรียนรวมดวย 

-กลุมบริหารวิชาการ 

-งานโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

-งานหองเรียนพิเศษ 

-งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

-งานหองสมุด 

-งานโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-งานการศึกษาพิเศษ

นักเรียนเรียนรวม 

-ครูทุกคน ๑.นายไพรัช        แรงจบ        ประธาน 

๒.นางณัฎฐาภรณ  มหาพรม     กรรมการ 

๓.น.ส.ประภาภรณ พรมศรี      กรรมการ 

๔.น.ส.ภัทราภรณ  เตชะวิจิตร   กรรมการ 

๕.น.ส.หวานใจ    ประโยธิน     กรรมการ 

๖.น.ส.จันทรัตน    เนืองนิตย    กรรมการ 

๗.นายนิวัฒน    ฤกษกังวาน     กรรมการ 

๘.น.ส.สายฝน   วันทา            กรรมการ 

๙. นางสิริกานต    มาย้ิม         กรรมการ 

๑๐.นางวจีนุช   เพชรอาวุธ     เลขานุการ 

 

       

ดี 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  

ปานกลาง ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

 

 



๑๒ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๔ พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑๖.สถานศึกษาสงเสริม 

สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร 

ใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ และจดัใหมีชุมชนแหง

การเรียนรูทางวชิาชีพ มาใชใน

การพัฒนาและการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 

- งานพัฒนาบุคลากรและ 

  เสริมสรางประสิทธิภาพ  

  การปฏิบัติงาน 

- ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

 

 

 

-กลุมบริหารงานบุคคล 

-งานพัฒนาบุคลากร 

๑.นายสวาง   พฤทธพาณิชย      ประธาน 

๒.นางสุดา    พฤทธพาณิชย      กรรมการ 

๓.นางอรุณี  เลิศวิไลกุลนที       กรรมการ 

๔.น.ส.เบญจมาศ   หลักบุญ     กรรมการ 

๕.นายปราโมทย   สันทาลุนัย   กรรมการ 

๖.นางมาลินี        แสงสุข       กรรมการ 

๗.น.ส.วราทิพย   ศรีอํ่าอวม     กรรมการ 

๘.น.ส.ซารินา    ขํามิน           กรรมการ 

๙.น.ส.กชพรรณ พันพอน        เลขานุการ 

ดี 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังพัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ปานกลาง พัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา และจัดใหมีชมุชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 

 

 

 



๑๓ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ี

เอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

๑๗.สถานศึกษาจดั

สภาพแวดลอมทางกายภาพท้ัง

ภายในและภายนอกหองเรียน 

และสภาพแวดลอมทางสังคม

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

และมีความปลอดภัย 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

- งานสิ่งแวดลอมและ

บริหารจัดการดานพลังงาน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

- งานสิ่งแวดลอมและ

บริหารจัดการดานพลังงาน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

๑.นายอารักษ     ทันใจชน      ประธาน 

๒.นายศรันดร    คําเรืองฤทธ์ิ   กรรมการ 

๓.นายภัทธธร    นาคะโยคี     กรรมการ 

๔.จ.ส.ต.มหิธร   ธิติปวัตน      กรรมการ 

๕.นางมารศรี     สงเคราะห    กรรมการ 

๖.นายศุภชัย      ตนภู          เลขานุการ 

ดี 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ปานกลาง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดี จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

๑๘.สถานศึกษาจดัระบบการ

จัดหา การพัฒนาและการ

บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใชในการบริหารและการ

จัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา 

- งานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร 

- งานสารสนเทศ 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

 

- งานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร 

- งานสารสนเทศ 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

 

๑.นายนิวัตร     ชูโชติ             ประธาน 

๒.น.ส.ปาณญดา  โมราวรรณ    กรรมการ 

๓.นายรัชพล     ไชยวงศ         เลขานุการ 

 

 

 

ดี 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนรู 

ปานกลาง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการหรือการจัดการเรียนรู 

ดี จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และเปนแบบอยางได 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
 

 ๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
 คําอธิบาย 

 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมี

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 ๑. นายณัฐพล   ชนินพร    ท่ีปรึกษา 

 ๒. นายภัทร  อัญชลีนุกูล   เลขานุการ 

 ๓. นายศุภฤกษ    เชื้อมั่น    ผูชวยเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

๑๙.จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดัของ

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียน

ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจรงิ มีแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได

จริง มีรูปแบบการจดัการเรียนรู

เฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียน

ไดรบัการฝกทักษะ แสดงออกแสดง

ความคดิเห็น สรุปองคความรู 

นําเสนอผลงานและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชวีิตได 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ครูทุกคน ๑.นายเอกรินทร   นิรันดร        ประธาน 

๒.น.ส.มาริษา     ปรัชชัยกูล     กรรมการ 

๓.นางสุทธิวรรณ   จิ๋วสุข         กรรมการ 

๔.นางสุรินทรภรณ  แสนหลวง  กรรมการ 

๕.นายอรรถพงษ  ชมพักตร      กรรมการ 

๖.น.ส.ณัฐณพิน   พรมศักด์ิ      กรรมการ 
๗.น.ส.สุดาพร      จําปาทอง     กรรมการ 

๘.น.ส.วชิราภรณ  อาศัยกลาง  เลขานุการ 

 

 

 

 

 

รอยละ ๗๕ 



๑๖ 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู 

๒๐.มีการใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ัง

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจดัการ

เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี

หลากหลาย 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

- ครูทุกคน ๑.นายชาญวิรุฬห  ชลหิรัญกิจวัฒนา   ประธาน 

๒.นายกฤติณ   ชางทองคํา       กรรมการ 

๓.น.ส.เภาพิไล    ปณฑรสูตร    กรรมการ 

๔.น.ส.มลฤดี       มณฑล        กรรมการ 

๕.น.ส.ปยวรรณ   คชอาจ        กรรมการ 

๖.น.ส.อภิญญา    ใจมนต        กรรมการ 

๗.นายชัยพร     ยงแสง          กรรมการ 

๘.น.ส.วีรวงศ    วุฒิสกุลวงศ    เลขานุการ 

รอยละ ๖๐ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนเชิงบวก 

๒๑.ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้น

เรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถ

เรียนรูดวยกันอยางมีความสุข 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

- ครูทุกคน  ๑.น.ส.พวงเพชร   บํารุงพงษ    ประธาน 

๒.น.ส.วาทินี       ชูศิลป         กรรมการ 

๓.นายสุดสาคร    เหิรเมฆ       กรรมการ 

๔.นายภัทร       อัญชลีนุกูล    กรรมการ 

๕.น.ส.วันทนีย  เสียงประเสริฐ  กรรมการ 

๖.นายชาตรี       ไชยรัตน      กรรมการ 

๗.นายสิทธินนท  บุญสวยขวัญ กรรมการ 

๘.น.ส.ศุภิสรา     ชางสลัก      กรรมการ 

รอยละ ๗๐ 

 

 

 

 



๑๗ 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมูล  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาที ่ คาเปาหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 

๓.๔ ตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

๒๒.มีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการจดัการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มี

ขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวดั และประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรู และใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ

นําไปใชพัฒนาการเรียนรู 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

- ครูทุกคน  ๑.นางมาลินี    มีพะเนาว        ประธาน 

๒.นายยุทธชัย    สรรพศรี       กรรมการ 

๓.นางฐิติชญา   สุขสมพงษ      กรรมการ 

๔.นายธนัชชา     สายนภา       กรรมการ 

๕.นายณรงควิทย  พฤกษาศิลป กรรมการ 
๖.น.ส.พันธนันท  สวัสด์ิวุฒิพงษ เลขานุการ 

 

 

รอยละ ๗๐ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

 

๒๓.ครแูละผูมีสวนเก่ียวของ

รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ รวมท้ังใหขอมูล

ปอนกลับ เพ่ือนําไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการ

เรียนรู 

-ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

- ครูทุกคน  ๑.นางปจฉิมา    อินทะโชติ       ประธาน 

๒.วาท่ีรต.ศราวุฒิ  แกวมุกดา    กรรมการ 

๓.น.ส.นริสตา   โถชัยคํา         กรรมการ 

๔.นายอนุชา     เผาพหล         กรรมการ 

๕.นายภวภัค     จินนุกูล         กรรมการ 

๖.นายปยะนันท   สุขสมรส      กรรมการ 

๗.น.ส.สุพรรณี    สิทธิเดช      เลขานุการ 

 

รอยละ ๗๐ 

 

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ และ ๓ เปนเชิงปริมาณ (มีตัวเลขกํากับ) และมาตรฐานท่ี ๒ เปนเชิงคุณภาพ (บอกระดับคุณภาพ) 

 

 



๑๘ 
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