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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 2562 เพ่ือรายงานและสรางความม่ันใจตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

  รายงานเลมนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือของคณะผูบริหาร คณะครู และบุคลากรฝายตาง ๆ ของโรงเรียน

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีไดเก็บรวบรวมและจัดทํารายงานจนสําเร็จตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย  

 

 

 

 

 

        (นายประทีป  ไชยเมือง) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต  
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สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ ง 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญแผนภูมิ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 

  - ขอมูลท่ัวไป 1 

  - ขอมูลผูบริหาร 7 

  - ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 

  - ขอมูลนักเรียน 23 

  - ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2562 24 

  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 31 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 41 

  - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 41 

  - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 65 

  - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 84 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 90 

  - จุดเดน 90 

  - จุดท่ีควรพัฒนา 92 

  - แนวทางการพัฒนาในอนาคต 93 

  - ความตองการการชวยเหลือ 94 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก   ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย ปการศึกษา 2562  

ภาคผนวก ข  ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ค  ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน           

                 การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 

                 ภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562 

 

ภาคผนวก ง   คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ี 101/2562  เรื่องแตงตั้งผูรับผิดชอบ พัฒนา  

                 และรายงานผลการดําเนินงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

                 พรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2562 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

1 แสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 73 

2 แสดงลําดับข้ันตอนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 74 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา 

1 ขอมูลครูประจําการ 8 

2 ขอมูลครูอัตราจาง 21 

3 จําแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 21 

4 จําแนกครูตามกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรูและสนับสนุนการสอน ปการศึกษา 2562 22 

5 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2560 – 2562 22 

6 ขอมูลนักเรียน 23 

7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

24 

8 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจํานวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

26 

9 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2562 

 

28 

10 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2562 

 

29 

11 แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 30 

12 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ  

ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

33 

13 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 

2560 – 2562  

 

 

40 

   

   
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

1     แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 

2562 

 

23 

2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้น

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

2562 

 

 

25 

3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้น

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

2562 

 

 

27 

4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น ม.1-6 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

28 

5 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น ม.1-6  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

29 

6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนระดับดีข้ึนไป แยกระดับชั้น  

ม.1-6 ปการศึกษา 2562 

 

30 

7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

31 

8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2560- 2562        

 

32 

9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

33 

10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

34 

11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

34 



ช 

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

12 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 25560– 2562  

 

 

35 

13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

36 

14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2560- 2562 

 

37 

15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

38 

16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

39 

17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

39 

18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

40 

19 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

วิชาวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กับระดับเขต และ

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

40 

20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 – 2562 

 

44 

21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต  แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 – 2562  

 

44 

22 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน โรงเรียน

พรตพิทยพยัต  แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 – 2562 

 

45 

     

                



ซ 

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

23 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป 

ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม ปการศึกษา 2561 – 2562  

 

45 

24 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 
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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/


                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   2 

 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดังปรากฏอยูทุกวันนี้ ตอมาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ไดแบงท่ีดินจํานวน 63 ไร 

ใหแกวิทยาลัยชางศิลป  กรมศิลปากร  ปจจุบันนี้ไดกอสรางเสร็จและยายนักศึกษามาเรียนแลว โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

จึงเหลือท่ีดิน 137  ไร 

 มีผูบริหารมาแลวจํานวน 18 ทาน และปจจุบัน มี นายประทีป  ไชยเมือง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 

เปนลําดับท่ี 19 

 

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 พิมพะนิตย 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 – 2562 

19 นายประทีป ไชยเมือง ผูอํานวยการ พ.ศ.2562 – 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      โรงเรียนพรตพิทยพยัตจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา 

ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรม นําความรู 

อัตลักษณของโรงเรียน   ลูกหลวงพรตฯ ทานเลี่ยม เปนผูมีคุณธรรม 

เอกลักษณของโรงเรียน มารยาทนอบนอม  สิ่งแวดลอมรมรื่น 

พันธกิจ 

 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเรียนมีทักษะ มีความสามารถมีคุณลักษณะท่ีดี

ตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีโรงเรียนกําหนด 

3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหมี

ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

5. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย 

 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

3.โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับ  

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดคุณภาพการศึกษาท่ีเอ้ือตอผูเรียน 

5. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3.พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัด

การศึกษา 

4.พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

5.พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสงเสริมการเรียนรู 

 

แผนผังภายในโรงเรียนและพ้ืนที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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2. ขอมูลผูบริหาร 

 2.1)  ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ชื่อ-สกุล นายประทีป  ไชยเมือง 

  วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี  กศ.บ.   วิทยาศาสตร กายภาพชีวภาพ 

  ปริญญาโท  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

   

  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  18  ธันวาคม  2562  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  3  เดือน 

โทรศัพท  084 458 2966 
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3. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1)  ขอมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ     

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 นางสาวจุไรรัตน   นาคเทวัญ 32 ป 7 ป คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

2 นายวสันต          พัฒทวี 60 ป 32 ป คศ.3 

กศ.บ. 

ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

3 นางปนัดดา        หวังพิทักษ 50 ป 27 ป คศ.3 ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ม.3 

4 นางอรุณี           เลิศวิไลกุลนที 58 ป 37 ป คศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 

5 นางสาวสายฝน   วันทา 41 ป 8 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

6 นายธนวิทย        กวินธนเจริญ 31 ป 5 ป คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 

ภาษาไทย ม.6 

7 นางสาวพรหมมาศ   แสงพลอย 34 ป 8 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.6 

เพ่ิมเติม ม.6 

8 นางสุทธิวรรณ     จิ๋วสุข 33 ป 4 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย ม.3 

9 นางสาวสุภาพร   พลอาจ 27 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.2 

เพ่ิมเติม ม.6 

10 นายอาคม    สวางศรี 29 ป 2 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.1 

ภาษาไทย ม.5 

11 นางสาววีรวงศ   วุฒิสกุลวงศ 31 ป 2 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.1 

เพ่ิมเติม ม.5 

12 นางสาวนารีรัตน  ชีรานนท 48 10 ป คศ.2 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย ม.4 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

13 นายศรัณย              จันทรศรี 43 ป 6 ป คศ.1 
กศ.บ. 

วท.ม. 

คณิตศาสตร 

สถิติประยุกต 
เพ่ิมเติม ม.6 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ตอ) 

14 นางศจินันท              ตาตะนันทน 42 ป 18 ป คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

15 นายทรงกรฎ            ดีท่ีสุด 38 ป 13 ป คศ.2 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

16 นางสาวมลฤดี           สิงหนุกูล 38 ป 10 ป คศ.2 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.5 

17 นางณัฎฐาภรณ         มหาพรม 43 ป 7 ป คศ.1 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 

คณิตศาสตร 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ม.3

เพ่ิมเติม ม.3

คณิตศาสตร ม.5 

18 นายเอกรินทร           นิรันดร 31 ป 6 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

การสอนคณติศาสตร

การสอนคณติศาสตร 

คณิตศาสตร ม.4

เพ่ิมเติม ม.4

คณิตศาสตร ม.6 

19 นางสาวศิริณา           จาทอง 31 ป 6 ป คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.4 

20 นางวนิดา                 สุริยันยงค 31 ป 5 ป คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.2 

คณิตศาสตร ม.5 

21 นางสาวสุภาวรรณ      พงษสุวรรณ 29 ป 5 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 
การบริหารการศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

22 นางสาวภิรมยขวัญ      ศิริสุวรรณ 29 ป 5 ป คศ.1 
วท.บ. (ศษ.) 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

บริหารการศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

23 นางสาวเบญจมาศ       หลักบุญ 31 ป 5 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

กศ.ม. 

การสอนคณติศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

เพ่ิมเติม ม.4

คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.6 

24 นายสุดสาคร             เหิรเมฆ 33 ป 5 ป คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.2 

เพ่ิมเติม ม.2 

25 นางสาวมุกดาวรรณ     คงฤทธ์ิ 31 ป 4 ป คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.5 

เพ่ิมเติม ม.5 

26 นางสาวประภัสสร       แสนศิริ 30 ป 4 ป คศ.1 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) 

27 นางสาวจินตนา          กุจพันธ 28 ป  4 ป  คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.3 

คณิตศาสตร ม.4 

เพ่ิมเติม ม.6 

28 นางสาวพรรณทิพย     ผลเกิด 31 ป 3 ป คศ.1 
วท.บ. 

ค.อ.ม. 

คณิตศาสตประยุกต 

หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1

คณิตศาสตร ม.2 

29 นายวชิระวิทย            นาเมืองรักษ    26 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

เพ่ิมเติม ม.2 

30 นายภวภัค                 จินนุกูล 26 ป 2 ป คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1-3 

31 นางสาวยุภาพร           อินทรีวอน 31 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.3 

32 นางสาวอภิญญา          ใจมนต 28 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

เพ่ิมเติม ม.1 

คณิตศาสตร ม.3 

33 นางสาวพัทธนันท สวัสด์ิวุฒิพงษ 24 ป 1 ป ครูผูชวย ศษ.บ. 
คณิตศาสตร 

 

เพ่ิมเติม ม.3

คณิตศาสตร ม.4 

34 นายธวัชชัย พาลาศรี 24 ป 1 ป ครูผูชวย กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.3 

เพ่ิมเติม ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

35 นายสุทน                ดอนไพร 55 ป 32 ป คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตร ม.3 

36 นางสาวอภิชา           แกวจินดา 60 ป 36 ป คศ.3 
กศ.บ. 

นศ.บ. 

ชีววิทยา 

หนังสือพิมพ 
วิทยาศาสตร ม.2 

วิทยาศาสตรชีวภาพ ม.4 

37 นางสุดา                  พฤทธพาณิชย 57 ป 27 ป คศ.3 
ค.บ. 

วท.ม. 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 
การศึกษาวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.2 

วิทยาศาสตร ม.3 

38 นางชฎาพร              ธานีรัตน 47 ป 25 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) 

39 นางปจฉิมา              อินทะโชติ 44 ป 25 ป คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร ม.2

ชีววิทยา ม.4 

การส่ือสารและ 

การนําเสนอ ม.5 

40 นายสวาง                พฤทธพาณิชย 58 ป 30 ป คศ.2 
วท.บ. 

วท.ม. 

ชีววิทยา 

การศึกษา

วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.1 

ชีววิทยา ม.4 

41 นางสาวณัฐรินทร       เพงผล 33 ป 10 ป คศ.2 
คบ. 

วท.ม. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร ม.2 

ชีววิทยา ม.5 

42 นายประเสริฐ            ม่ันจิต 40 ป     11 ป คศ.2 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

ฟสิกสประยุกต 

การบริหารการศึกษา 
ฟสิกส ม.5 

43 นางสาวพรรณี          บุญพิทักษ 37 ป 10 ป คศ.2 
กศ.บ 

ศษ.ม. 

ชีววิทยา 

เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.3 
วิทยาศาสตรชีวภาพ ม.4 

44 นายไพรัช                แรงจบ 33 ป  7 ป คศ.2 
ค.บ. 

ค.อ.ม. 

ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.2

ชีววิทยา ม.5 

45 นางสาวนิศารัตน       กระเวณกิจ 33 ป 7 ป คศ.2 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

เคมี 

บริหารการศึกษา 

เคมี ม.4 

เคมีพ้ืนฐาน ม.6 

46 นายภัทรธร นาคะโยคี 29 ป 7 ป คศ.1 
กศ.บ. 

ศษ.ม. 

ฟสิกส 

การบริหารการศึกษา 

ฟสิกส ม.5 

ฟสิกส ม.6 

47 นายอนุชา                เผาพหล 41 ป 4 ป คศ.1 
กศ.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

สถิติประยุกต 

ฟสิกส ม.4 

ฟสิกส ม.5 

48 นายสุดสาคร           หมายชม 28 ป 4 ป คศ.1 กศ.บ. เคมี เคมี ม.5 

49 นางสาวพิชญานิน      วาสะศิริ 27 ป  4 ป คศ.1 ค.บ. เคม-ีวิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตร ม.1 

เคมี ม.4 

50 นางสุรินทรภรณ        แสนหลวง 37 ป 2 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) 

51 นางสาวมลฤดี           มณฑล 38 ป  4 ป คศ.1 
วท.บ. 

ค.อ.ม. 

ฟสิกสอุตสาหกรรม 

ไฟฟา 

ฟสิกส ม.5 

ฟสิกส ม.6 

52 นายธนัชชา              สายนภา 26 ป 2 ป คศ.1 ค.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร ม.1 

วิทยาศาสตรกายภาพ ม.4 

53 นางสาวภัทราภรณ เตชะวิจิตร 31 ป 1 ป ครูผูชวย วท.บ. ฟสิกส 
ฟสิกส ม.4 

ฟสิกส ม.5 

54 นางสาววันทนีย เสียงประเสริฐ 37 ป 1 ป ครูผูชวย วท.บ. วาริชศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.3 

วิทยาศาสตร โลกและ

อวกาศ ม.4 

55 นางสาวตรีรัตน วรรณมณฑา 26 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ. 
ชีววิทยา- 

วิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตร ม.3 

วิทยาศาสตร ม.1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

56 นายวิวรรธน             อึ้งพิมชยกุล 40 ป 10 ป คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ม.4 

กฏหมายที่ประชาชน

ควรรู ม.6 

57 นางเสาวลักษณ          คงอยู 56 ป 34 ป คศ.3 บธ.บ. 
การเงินและการ

ธนาคาร 

สังคมศึกษา ม.1 

หนาที่พลเมือง ม.1 

58 นายเคน                  จันทรวงษ 55 ป 30 ป คศ.3 

กศ.บ. 

กศ.ม. 

ค.อ.ด. 

สังคมศึกษา 

การสอนสังคม 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สังคมศึกษา ม.5 
เหตุการณปจจุบัน ม.5 

59 นางมาลินี แสงสุข 57 ป  25 ป คศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.2

ประวัติศาสตร ม.2 

60 นางกรรณิการ           มานะสุบิน 59 ป 27 ป คศ.2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร 
สังคมศึกษา ม.1

ประวัติศาสตร ม.1 

61 นายประสันตา           โสมอินทร 44 ป 10 ป  คศ.3 

ค.บ. 

ค.อ.ม. 

ค.อ.ด. 

สังคมศึกษา 

การบริหารการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สังคมศึกษา ม.4 

ระบบรัฐสภา ม.4 

62 นางสาวณัฐณพิน       พรมศักด์ิ 41 ป 11 ป คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
หนาที่พลเมือง ม.1 

พระพุทธศาสนา ม.3 

63 นางวิชุดา                สุขสมรส 38 ป 8 ป คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
พระพุทธศาสนา ม.2 

หนาที่พลเมือง ม.5 

64 นางสาวหวานใจ        ประโยธิน 34 ป 8 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) 

65 นายปยะนันท             สุขสมรส 37 ป 9 ป คศ.1 คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.2 

อาเซียน ม.4 

66 นางสาวนริสตา          โถชัยคํา 34 ป 5 ป คศ.1 
นบ. 

ค.อ.ม. 

นิติศาสตร 
การวิจัยและประเมินผล

ทางการศึกษา 

หนาที่พลเมือง ม.2 

สังคมศึกษา ม.3 

67 นางสาวดุจเดือน        ศักด์ิวงศ 28 ป 4 ป คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.3

หนาท่ีพลเมือง ม.5 

68 นางสาววิชิตพรณ       พัฒนีชัยณ 34 ป 4 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

รัฐศาสตร 

บริหารการศึกษา 

อาเซียน ม.4 

สังคมศึกษา ม.5 

69 นายพิพัฒน               ภูถาวร 31 ป 4 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

รป.ม. 

การพัฒนาชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร 

ประวัติศาสตร ม.3 

ทองถิ่นของเรา ม.4 

70 นางฐิติชญา               สุขสมพงษ 49 ป 3 ป คศ.1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร 
สังคมศึกษา ม.3

หนาที่พลเมือง ม.3 

71 นายชาตรี                 ไชยรัตน 37 ป 2 ป ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตร 
พระพุทธศาสนา ม.1 

ประวัติศาสตร ม.1 

72 นายชัยวัฒน สมสุข 26 ป 2 ป ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.5 

สังคมศึกษา ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

73 นายณรงควิทย           พฤกษาศิลป 34 ป 4 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

กศ.ม. 
ดนตรีสากล 

ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.3 

74 นางสาวพวงเพชร         บํารุงพงษ 57 ป  33 ป คศ.3 ศษ.บ. นาฎศิลป 
ศิลปะเพ่ิมเติม ม.4 

ศิลปะ ม.6 

75 นางสาวเภาพิไล          ปณฑรสูตร 57 ป 32 ป คศ.2 ค.บ. การสอนศิลปศึกษา 
ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.2 

76 นายอรรถพงษ            ชมพักตร 40 ป 10 ป คศ.1 
ศศ.บ. 

ค.ม. 

ดนตรีไทย 
หลักสูตรและการสอน 

ศิลปะ ม.2 

ดนตรีไทย ม.3 

77 วาท่ีร.ต.มหิธร               ธิติปวัฒน 33 ป 4 ป คศ.1 ดศ.บ. ดนตรีเชิงพาณิชย 
ศิลปะ ม.1 

ศิลปะ ม.5 
ขับรองประสานเสียง ม.3 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   14 

 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

  

ท่ี ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา(ตอ) 

78 นายอนุพันธ               ปานน่ิม 42 ป 4 ป คศ.1 ศ.บ. จิตรกรรมสากล 

ศิลปะ ม.1,.5 

จิตรกรรม ม.5 

ลากเสน ม.6 

79 นางสาววราทิพย ศรีอ่ําอวม 28 ป 4 ป คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลปไทยศึกษา 
นาฏศิลป ม.1 

นาฏศิลป ม.4 

นาฏศิลป ม.6 

80 นางสาวจันทรรัตน เตชะรุงโรจน 28 ป 3 ป คศ.1 กศ.บ. 
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา 

ทัศนศิลปศึกษา 

ศิลปะ ม.3 

ศิลปะ ม.4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

81 นางสาวณัฐกาญจน   ศุภกรศักดา 42 ป 11 ป คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร 4 

82 นายณัฐพล            ชนินพร 44 ป 22 ป คศ.3 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาฝรั่งเศส  

ม.4,5,6 

83 นางวรรณา           พวงสงา 58 ป 33 ป คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.5 

ภาษาอังกฤษอานเชิง

วิเคราะห ม.4 

84 นางสาวกนกรัตน     พงษสมุทร 57 ป 33 ป คศ.2 
ค.บ. 

กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา 

การใหคําปรึกษา 

การแนะแนว 
ภาษาอังกฤษ ม.4 

85 นางปยะพร วณิชเจนประเสริฐ 49 ป 26 ป คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 

86 นางเพ็ญศรี    เสนจันทร 58 ป 15 ป คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.4 

87 นางอนินทิกา           คลายมงคล 42 ป 15 ป คศ.2 

ค.บ. 

กศ.ม. 

Dip.Ed. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตรการศึกษา 

Media Education 

ภาษาอังกฤษ ม.6 

ภาษาญี่ปุนใน

ชีวิตประจําวัน 

88 นางสาวจุฑาภรณ มุกดาหาร 33 ป 8 ป คศ.2 
ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาจีน 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาจีน ม.1  

ภาษาจีน ม.4,5,6 

89 นางสาวประภาภรณ   พรมศรี 40 ป 8 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) 

90 นางสาวกนกวรรณ     แสงวรรณเทศ 32 ป 8 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ม.3 

91 นางสาวมาริษา         ปรัชชัยกูล 40 ป 7 ป คศ.1 
ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ม.4 

92 นางสาวนัทธมน      อําลา 39 ป 11 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาญี่ปุน ม.3 

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 

ม.4 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.6 

93 นางสาวกฤษณา        จันทรทรัพย 30 ป 4 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 

บริหารการศึกษา 

ภาษาฝรั่งเศส ม.3 

ภาษาฝรั่งเศส 

ม.4,5,6 

94 นางสาวสุกาญดา       เพียกุนา 36 ป 4 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.5 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.4 

95 นางสาวสุพัตรา         ศิริพัฒน 33 ป 4 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.5 

96 วาที่ร.ต.หญิงพัชรินทร        เพ็ชรทอง 29 ป 4 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 

97 นางสาวกชพรรณ       พันพอน 28 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน ม.1,2,3 

ภาษาจีน ม.4,5,6 

98 นางสาวมัสยา           โทกุล 27 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.6 

99 นางสาวอนุธิดา         นุนสะพาน 29 ป 3 ป คศ.1 ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน ม.5 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.1 

100 นางสาวปยวรรณ   คชอาจ 32 ป 2 ป คศ.1 ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษ ม.3 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.5 
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 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

ท่ี ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ตอ) 

101 นายศุภฤกษ   เชื้อม่ัน 27 ป 2 ป ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศส ม.3 

ภาษาฝรั่งเศส      

ม.4,5,6 

102 นางสาวศุภิสรา   ชางสลัก 25 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษฟง-

พูด ม.6 

103 นางสาวสุพรรณี   สิทธิเดช 24 ป 1 ป ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1 

ภาษาอังกฤษอาน-

เขียน 2 

104 นางสาวปรียาพร  รังษา 30 ป 3 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

105 นางสิริกานต              มายิ้ม 40 ป 3 ป คศ.1 วท.บ. เกษตรศาสตร 
การงานอาชีพ ม.3 

สมุนไพร ม.4, ม.5 

106 นางสาวรัตนวรรณ    ชุมชิต 60 ป 37 ป คศ.3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

แนะแนว ม.2 

แนะแนว ม.4 

ชางรอยมาลัย 

107 นางมารศรี             สงเคราะห 59 ป 36 ป คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร 

การงานอาชีพ ม.3 

รักษส่ิงแวดลอม ม.4 

ส่ิงแวดลอม ม.5 

108 นางสาววาทินี          ชูศิลป 53 ป 28 ป คศ.2 บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

การงานอาชีพ ม.5 

อาหารจานเดียว ม.6 

อาหารวาง ม.6 
งานประดิษฐเพ่ือประกอบ

ธุรกิจขนาดเล็ก ม.6 

109 นายสรวยี              ธัญจิราธนานันต 46 ป 23 ป คศ.2 ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

แนะแนว ม.2 

แนะแนว ม.4 

งานธุรกิจ ม.4 

110 นายอารักษ              ทันใจชน 38 ป 5 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) 

111 นางสาวซารินา           ขํามิน 28 ป 4 ป คศ.1 ศษ.บ. 
คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

การงานอาชีพ ม.1 

งานดอกไมประดิษฐ ม.3 

อาหารไทย ม.3 

ขนมอบ ม.6 

112 นางสาวสุดาพร          จําปาทอง 32 ป 4 ป คศ.1 บช.บ. บัญชี 
แนะแนว  ม.1 

ธุรกิจ ม.5, ม.6 

113 นายศรันดร                คําเรืองฤทธ์ิ 27 ป 3 ป คศ.1 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 

เขียนแบบ ม.2 

งานจกัรยานยนต

เบ้ืองตน ม.3 

การงานอาชีพ ม.6  

เขียนแบบที่พักอาศัย 

ม.6 

114 นางสาวอัญชลี        มณีสรอย 34 ป 3 ป คศ.1 วท.บ. เกษตรศาสตร 

การงานอาชีพ ม.2 

การงานอาชีพ ม.4 
การขยายพันธุพืช ม.2 

การปลูกไมประดับ ม.3 

115 นางสาวรมิดา          นิลโคตร 36 ป 2 ป ครูผูชวย บธ.บ. การตลาด 
IS ม.2 , ม.5 

การขายเบื้องตน 

116 นายศุภชัย ตนภู 27 ป 1 ป ครูผูชวย ค.อ.บ. 
ครุศาสตรวิศวกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส) 

เขียนแบบ ม.2 

งานจกัรยานยนต

เบ้ืองตน ม.3 

ชางเครือ่งเสียง ม.4 

การงานอาชีพ ม.5 

117 นายพันทูร                บุญยัง 58 ป 36 ป คศ.2 
ค.บ. 

ค.บ. 

คอมพิวเตอรศึกษา 

เกษตรกรรม 

วิทยาการคํานวณม.1 

การงานอาชพี ม.3 

การสรางเวบไซด ม.5 

118 นายนิวัตร             ชูโชติ 56 ป  33 ป คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

การงานอาชพี ม.1 

การศึกษาวงจรฯ ม.4 

วิทยาการคํานวณม.4 

119 นางสาวบังอร           ชํานาญเวช 35 ป 9 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) 

120 นายชาญวิรุฬห       ชลหิรัญกิจวัฒนา 31 ป 4 ป คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

มัลติมีเดีย ม.5 

การเขียนโปรแกรม ม.5 
คอมพิวเตอรเครือขาย ม.6 

การงานอาชพี ม.6 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

121 นางสาวปาณญดา      โมราวรรณ 45 ป 3 ป คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

การงานอาชีพ ม.2 

การงานอาชีพ ม.3 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

เว็บไซตเบ้ืองตน 

122 นายรัชพล             ไชยวงค 31 ป 2 ป คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

ออกแบบเทคโนโลยีม.1 

คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบ ม.5 

มัลติมีเดีย ม.5 

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

123 นายนิวัฒน                ฤกษกังวาน 55 ป 9 ป คศ.2 

กศ.บ. 

กศ.ม. 

กศ.ม. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.5 

124 นายมโน คงสวัสด์ิ 48 ป 24 ป คศ.3 ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา ม.2 

มวยไทย ม.2 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

125 นายยุทธศักด์ิ              ศรีบัวพันธุ 55 ป 26 ป คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา ม.1 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

ฟุตซอล ม.2 

126 นายชัยพร                  ยงแสง 38 ป 8 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 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   19 

 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลครูประจําการ (ตอ)    

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ตอ) 

127 นายสุนันท                 บุญเพชร 34 ป 5 ป คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

มวยไทย ม.3 

สุขศึกษา ม.6 

แบดมินตัน ม.6 

128 นายพิทักษ                 หวนสุริยา 42 ป 5 ป คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

ฟุตบอล ม.1 

ฟุตซอล ม.3 

เทนนิส ม.4 

กีฑา ม.4 

สุขศึกษา ม.5 

129 นายปราโมทย              สันทาลุนัย 37 ป 5 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 

130 นายภัทร                   อัญชลีนุกูล 29 ป 4 ป คศ.1 
ศษ.บ. 

ค.ม. 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

บาสเกตบอล ม.2,ม.3 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.3 

131 วาท่ี ร.ต.ศราวุฒิ   แกวมุกดา 32 ป 4 ป คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

บาสเกตบอล ม.2 

เปตอง ม.3 

วอลเลยบอล ม.3 

สุขศึกษา ม.3 

132 นายยุทธชัย    สรรพศรี 27 ป 3 ป คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.1 

ศิลปะปองกันตัว ม.2 

เปตอง ม.3 

สุขศึกษา ม.2 

แบดมินตัน ม.2 

ตะกรอ ม.3 

133 นายเกียรติภูมิ    ภูมิเรศสุนทร 45 ป 3 ป คศ.1 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  141  คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ อายุราชการ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ตอ) 

134 นางสาววชิราภรณ อาศัยกลาง 26 ป 1 ป ครูผูชวย ศษ.บ. 
การจัดการเรียนรู พลศึกษา

และสุขศึกษา 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

สุขศึกษา ม.5 

135 นายนิธิ บุญสิงห 26 ป 1 ป ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา 

ฟุตบอล ม.1 

เทเบิลเทนนิส ม.2 

วอลเลยบอล ม.3,ม.5 

สุขศึกษา ม.3 

แบดมินตัน ม.6 

สนับสนุนการสอน 

136 นางสาวสิรินาถ            ธงศิลา 35 ป 11 ป คศ.2 
ศษ.บ. 

ค.อ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 

การบริหารการศึกษา 
แนะแนว ม.5 

137 นางธัณยพัศน              โฮมภิรมย 42 ป 6 ป คศ.1 ศษ.บ. 
การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.2 

138 นางสาวแววดาว            มะหามิตร 34 ป 4 ป คศ.1 ค.บ. 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 

การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.2 

139 นางสาวเบญจมาศ ชุมชื่น 28 ป 3 ป คศ.1 กศ.บ. 
เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

การงานอาชีพ ม.3 

การงานอาชีพ ม.6 

140 นางสุวภัทร วงศพิพันธ 41 ป 3 ป คศ.1 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารและการ

นําเสนอ ม.5 

141 นางวจีนุช เพชรอาวุธ 31 ป 1 ป 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 31 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 Yang Min 
 

24 ป อัตราจาง B.A. 

Teaching 

Chinese as a 

foreign 

language 

ภาษาจีน ม.1-ม.6 

กลุมสนับสนุนการสอน 

3 นายกัลป ธารามรรค 
 

37 ป  อัตราจาง 
ศษ.บ. 

 

จิตวิทยาและการ

แนะแนว 
แนะแนว ม.5 

รวมจํานวนครูอัตราจางท้ังโรงเรียน   3  คน 

           

ตารางท่ี 3 จําแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ตํ่ากวา 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผูอํานวยการ 1 -        1 - - 1 - 1 

รองผูอํานวยการ - - - - - - - - 

ครูประจําการ 51 90 141 - 94 45 2 141 

ครูอัตราจาง 2 1 3 - 2 1 - 3 

ลูกจางประจํา 6 1 7 - - - - 7 

พนักงานบริการ 3 - 3 1 1 - - 2 

ลูกจางชั่วคราว 7 19 26 16 9 - - 26 

รวม 70 111 181 17 106 47 2 180 
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ตารางท่ี 4 จําแนกครูตามกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรูและสนับสนุนการสอน ปการศึกษา 2562 

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 - - 8 2 2 - 

คณิตศาสตร 22 - 9 13 - 4 15 2 1 - 

วิทยาศาสตร 21 - 11 10 - 4 6 7 4 - 

สังคมศึกษาฯ 17 2 4 11 - 2 10 2 3 1 

ศิลปะศึกษา 8 - 2 6 - 0 6 1 1 - 

ภาษาตางประเทศ 24 - 9 15 - 4 12 7 1 1 

การงานอาชีพฯ 18 - 1 17 - 2 9 6 1 - 

สุขศึกษาฯ 13 - 3 10 - 2 8 2 1 - 

สนับสนุนการสอน 6 - 1 5 - 1 4 1 - 1 

รวม 142 2 45 95 - 19 78 30 15 3 

 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2560 - 2562 

ปการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน 
ครูผู

ทรงคุณคา 
ครูอัตราจาง 

ลูกจางประจํา/ 

ลูกจางชั่วคราว/

พนักงานบริการ 

รวม 

2560 2 141 1 5 37 186 

2561 1 149 1 2 37 190 

2562 1 141 - 3 36 181 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 12 255 231 486 

ม.2 12 235 209 444 

ม.3 12 227 243 470 

รวม ม.ตน 36 717 683 1,400 

ม.4 12 202 294 496 

ม.5 12 187 274 461 

ม.6 12 175 264 439 

รวม ม.ปลาย 36 564 832 1,396 

รวมท้ังหมด 72 1,281 1,515 2,796 

 

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแทงแสดงจํานวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2562  

เพศชาย 

เพศหญิง 
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4) ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

             ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

              จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  (คน) 

จํานวน 
เกรด

เฉล่ีย 
รายวิชา ระดับผลการเรียน 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 1004 503 497 343 254 165 224 71 9 27 3097 2.94 

คณิตศาสตร 643 425 643 846 935 668 604 163 7 55 4989 2.32 

วิทยาศาสตร 337 453 841 990 916 624 1144 267 44 59 5675 2.09 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 2665 1300 1575 1334 1030 510 623 80 21 54 9192 

 

2.91 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4707 801 508 329 223 144 119 30 40 28 6929 3.57 

ศิลปะ 1389 504 328 319 148 86 135 48 11 30 2998 3.22 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1674 597 562 396 278 185 228 54 56 38 4068 3.08 

ภาษาตางประเทศ 1146 564 783 732 689 3790 640 97 12 53 8506 2.17 

IS 403 104 112 96 50 54 54 8 2 5 888 3.14 

รวม 1 13968 5251 5849 5385 4523 6226 3771 818 202 349 46342 2.75 

รวม 2 25,068 คิดเปนรอยละ 54.09 

 

 จากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 

54.09 ของจํานวนวิชาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 
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แผนภูมิท่ี 2   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

                 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 - 2562 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562  พบวานักเรียนมีผลการเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน

ในรายวิชาภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาตางประเ

ทศ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

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

2562 64.71 34.3 28.74 29.31 86.82 74.08 69.64 60.27 69.71
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 – 2562    



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   26 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

             ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

              จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  (คน) 

จํานวน 
เกรด

เฉล่ีย 
รายวิชา ระดับผลการเรียน 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 1155 658 599 407 252 87 65 61 7 77 3368 3.10 

คณิตศาสตร 884 602 899 896 706 495 172 35 10 77 4776 2.70 

วิทยาศาสตร 876 725 1164 1102 931 530 565 71 28 145 6137 2.53 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 3543 1374 1442 1049 789 344 125 43 45 93 8847 

 

3.18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3638 581 319 219 158 51 45 12 25 52 5100 3.63 

ศิลปะ 1673 467 347 242 121 69 62 21 20 61 3083 3.37 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1832 620 482 346 185 59 58 12 33 67 3694 3.34 

ภาษาตางประเทศ 1510 792 1014 866 630 394 168 29 31 117 5551 2.89 

IS 450 187 87 85 50 27 0 1 4 9 900 3.41 

รวม 1 15561 6006 6353 5212 3822 2056 1260 285 203 698 41456 3.07 

รวม 2 27,920 คิดเปนรอยละ 67.35 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงจํานวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 

67.35 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

               ท่ีมีผลเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 - 2562 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562  พบวานักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึนในทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเท

ศ 

สขุศกึษาและพล

ศกึษา 
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
2562 71.62 49.94 45.05 59.74 88.98 80.67 79.43 71.88 80.44
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 – 2562  
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 486 482 0 4 0 482 99.18 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 444 281 110 40 13 391 88.06 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 470 104 310 56 0 414 88.09 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 496 130 310 56 0 440 88.71 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 461 311 97 4 49 408 88.50 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 439 267 110 62 0 377 85.88 

รวม 2,796 1,575 937 222 62 2,512 89.84 

คาเฉลี่ยรอยละ 56.33 33.51 7.94 2.22 89.84 89.84 

 

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

               ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

    
 จากตารางท่ี 9 และแผนภูมิท่ี 4 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 89.84 
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  
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     ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 486 482 0 4 0 482 99.18 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 444 281 110 40 13 391 88.06 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 470 229 214 27 0 443 48.72 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 496 492 0 4 0 492 99.19 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 461 373 80 8 0 453 98.26 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 439 307 111 21 0 418 95.22 

รวม 2,796 2,164 515 104 13 2,678 95.78 

คาเฉลี่ยรอยละ 77.39 18.42 3.72 0.46 95.78 95.78 

 

แผนภูมิท่ี 5 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

               ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

    
   

 จากตารางท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 5 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 

2562 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 95.78 
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แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  
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ตารางท่ี 11  แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนแยกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับ

คุณภาพ (การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

จํานวน

นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 486 473 9 4 0 482 99.18 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 444 356 67 8 13 423 95.27 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 470 421 3 46 0 424 90.21 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 496 480 8 4 4 488 98.38 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 461 398 10 4 49 408 88.50 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 439 368 12 59 0 380 86.56 

รวม 2,796 2496 109 125 66 2,605 93.17 

เฉลี่ยรอยละ 89.27 3.90 4.47 2.36 93.17 93.17 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนระดับดีข้ึนไป แยกระดับช้ัน ม.1-6  

 
 

 จากตารางท่ี 11 และแผนภูมิท่ี 6 แสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา 2562 

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตไดรับการประเมินในระดับดีและดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 93.17 
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แผนภูมิแทงแสดงผลรวมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

แยกระดับช้ัน ม.1-6 ปการศึกษา 2562  

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป  
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5) ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2562 

  เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิท่ี 7 พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงกวาคะแนนระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมิแทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2562   เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 55.71 25.31 29.74 33.83

สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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แผนภูมิท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

                ปการศึกษา 2560- 2562 

 

 
 

 

วิชา 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 48.63 54.94 55.71 

คณิตศาสตร 25.39 29.10 25.31 

วิทยาศาสตร 32.50 36.46 29.74 

ภาษาอังกฤษ 29.75 28.24 33.83 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิเสนเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2560-2562 
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ตารางท่ี 12 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

               โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

วิชา 2560 2561 2562 

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

ภาษาไทย 48.63 53.89 48.29 54.94 61.21 54.42 55.71 55.91 55.14 

คณิตศาสตร 25.39 33.46 26.30 29.10 36.33 30.04 25.31 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร 32.50 35.65 32.28 36.46 39.65 36.10 29.74 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 29.75 36.45 30.45 28.24 35.33 29.45 33.83 32.98 33.25 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย  

              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 48.63 54.94 55.71

เขตพ้ืนท่ี 53.89 61.21 55.91

ประเทศ 48.29 54.42 55.14
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 25.39 29.1 25.31

เขตพื้นท่ี 33.46 36.33 26.98

ประเทศ 26.3 30.04 26.73
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 32.50 36.46 29.74

เขตพ้ืนที่ 35.65 39.65 30.22

ประเทศ 32.28 36.1 30.07
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 29.75 28.24 33.82

เขตพ้ืนที่ 36.45 35.33 32.98

ประเทศ 30.45 29.45 33.25
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

                 ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศกึษา 2562 เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

โรงเรียน 39.35 34.81 27.51 22.85 28.29

สังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40

ประเทศ 42.01 35.70 29.20 25.41 29.20
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แผนภูมิท่ี 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

                ปการศึกษา 2560- 2562 

 

 
 

วิชา 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 49.24 46.34 39.35 

สังคมศึกษาฯ 34.40 34.69 34.81 

ภาษาอังกฤษ 28.45 30.43 27.51 

คณิตศาสตร 23.29 29.70 22.85 

วิทยาศาสตร 28.67 29.23 28.29 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

แผนภูมิเสนเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2560-2562 

2560

2561

2562
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ตารางท่ี 13 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

               โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปรียบเทียบกับระดับเขต และระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562 

 

วิชา 2560 2561 2562 

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

ภาษาไทย 49.24 54.96 49.25 46.34 53.83 47.31 39.35 43.02 42.01 

สังคมศึกษาฯ 34.40 38.20 34.70 34.69 38.04 35.16 34.81 36.10 35.70 

ภาษาอังกฤษ 28.45 35.93 28.31 30.43 39.86 31.41 27.51 28.97 29.20 

คณิตศาสตร 23.29 31.20 24.53 29.70 39.20 30.72 22.85 25.62 25.41 

วิทยาศาสตร 28.67 32.65 29.37 29.23 33.64 30.51 28.29 29.40 29.20 

 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย  

               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 49.24 46.34 39.35

เขตพ้ืนท่ี 54.96 53.83 43.02

ประเทศ 49.25 47.31 42.01
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาสังคมศึกษา 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

โรงเรียน 34.4 34.69 34.81

เขตพ้ืนที่ 38.2 38.04 36.1

ประเทศ 34.7 35.16 35.7
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 28.45 30.43 27.51

เขตพ้ืนท่ี 35.93 39.86 28.97

ประเทศ 28.31 31.41 29.20
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร  

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560– 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัตกับระดับเขตและระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 – 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 23.29 29.70 22.85

เขตพ้ืนท่ี 31.20 39.20 25.62

ประเทศ 24.53 30.72 25.41
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  

 
 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน 28.67 29.23 28.29

เขตพ้ืนท่ี 32.65 33.64 29.40

ประเทศ 29.37 30.51 29.20
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับระดับเขต และระดับประเทศ  
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 ตอนท่ี 2 

            ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยแบงหนาท่ีใหกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยผานกิจกรรมรักการอาน

ซ่ึงจัดเปนประจําทุกสัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้งในชวงเชา โดยแยกกันปฏิบัติกิจกรรมตามระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนกับครูเจาของภาษา และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรับผิดชอบการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ โดยครู

ประจําวิชาในแตละระดับชั้นมีการประชุม ปรึกษาหารือและสรางเครื่องมือในการพัฒนาทักษะของนักเรียนในแตละ

ระดับชั้น มีแผนการจัดการเรียนรูและสรางเกณฑการประเมินท่ีแตกตางกันไปในแตละระดับชั้น  นอกจากนี้กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาผานกิจกรรมอาน คิด วิเคราะห ซ่ึงจัดเปนประจําทุก

สัปดาหเชนเดียวกันกับกิจกรรมรักการอาน โดยแยกกันปฏิบัติกิจกรรมตามระดับชั้นโดยมีครูท่ีปรึกษาแตละหองคอย

ดูแลนักเรียนรวมกิจกรรม  ครูทุกคนของโรงเรียนพรตพิทยพยัตรวมกันพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมของ

ผูเรียนโดยผานทางการทํางานและสรางชิ้นงานตาง ๆ ในระหวางปการศึกษา ครูผูสอนคอมพิวเตอรไดรวมกันพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผานกระบวนการทํางาน การเรียนการสอนโดยใช

คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน smart phone และ Application ตางๆ เปนตน ดานการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัตไดจัดกิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน สอนพิเศษวัน

เสาร เตรียมความพรอมนักเรียน ม.3 และ ม.6 กอนการสอบ O-NET โดยมีครูประจําการเปนวิทยากรสอนเสริม เปน

ประจําทุกสัปดาหในทุกวิชา และมีวิทยากรจากภายนอกรวมกันใหความรูนักเรียนกอนการสอบ O-NET โรงเรียนมี

กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยงตอการไมจบหลักสูตร โดยการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ นอกจากนี้
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โรงเรียนยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและความถนัดตลอดปการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมี

ความรู มีทักษะพ้ืนฐาน และเจคคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพตอไป 

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 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปของ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ประชาสัมพันธให

ความรูเก่ียวกับโรคตามฤดูกาลหนาเสาธงและในคาบคุณธรรม อาทิเชน เก่ียวกับโรคไขเลือดออก ทางโรงเรียนไดรวมมือ

กับสํานักงานเขตลาดกระบังและศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนในการรวมมือกันรณรงคปองกันไขเลือดออก และสงเสริม

ใหผูเรียนใสหนากากอนามัยเพ่ือปองกันฝุนพิษ 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
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ละ 1 กิจกรรม เปนการสรางจิตสาธารณะแกผูเรียน ซ่ึงทุกโครงการและทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึนลวนแตสงเสริม

สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของผูเรียน   

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  

 

 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
           จากแผนภูมิท่ี 20 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัตแยกตามระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2562 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1, 3, 4 และ 5 มีผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต   

                 แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
         จากแผนภมูิท่ี 21 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัตแยกตามระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2562 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ,3 และ 6  มีผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศกึษา 2561 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2561 99.79 97.74 98.48 98.33 92.37 97.10

ป 2562 100.00 96.17 99.79 100.00 94.58 95.67
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แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอานภาษาไทย 

ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2561 97.89 99.18 92.39 98.95 93.00 95.09

ป 2562 98.35 95.72 97.23 95.16 91.97 97.04
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แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการเขียนภาษาไทย 

ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียน 

                 พรตพิทยพยัตแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
         จากแผนภมูิท่ี 22 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียน

พรตพิทยพยัต ซึ่งเปนทักษะท่ีประเมินเพ่ิมเติมข้ึนมาในปการศึกษา 2562 พบวา ปการศึกษา 2562 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  มีผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน 

 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 

                ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
           

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ปี 2562 98.97 99.32 98.94 86.29 93.93 96.13

0

20

40

60

80

100

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการสือ่สารภาษาไทย 

ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
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การอาน การเขียน การสื่อสาร 

ป 2561  97.31 96.13

ป 2562 97.78 95.92 95.49

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสาร

ภาษาไทยในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนในภาพรวม   
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

            จากแผนภูมิท่ี 23 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึน

ไปของนักเรียนในภาพรวม พบวาผลการประเมินการอานของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2562  

คิดเปนรอยละ 97.78 และผลการประเมินการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปการศึกษา 2562 

คิดเปนรอยละ 95.92 และผลการประเมินการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตปการศึกษา 

2562 คิดเปนรอยละ 95.49 เมื่อรวมผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยทุกระดับช้ัน

เขาดวยกัน คิดเปนรอยละ 96.40  

   2) ทักษะในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแต

ละระดับช้ัน 

 

 

แผนภูมิท่ี 24 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                โรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
                จากแผนภูมิท่ี 24 แสดงผลการประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยตัแยกตามระดับช้ัน ซึ่งเปนผลรวมการประเมินจากการอานออกเสยีงและการอานคิดวิเคราะห

เมื่อเปรยีบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการประเมิน

ทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 4, 5 

และ 6 ปการศึกษา 2562 มีทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับดข้ึีนไปต่ํากวาปการศึกษา 2561 
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ม.1 ม.2 ม.3  ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2561 86.65 70.80 71.70 87.05 85.70 82.33

ป 2562 67.04 34.03 74.75 57.50 29.80 36.22

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน  



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   47 

 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

แผนภูมิท่ี 25  แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
 

                 จากแผนภูมิท่ี 25 แสดงผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยตัแยกตามระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศกึษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 

2561 สวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 และ 5 ปการศกึษา 2562 มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน

ระดับดีข้ึนไปต่าํกวาปการศึกษา 2561 

 

แผนภูมิท่ี 26 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปของนักเรียน 

                 โรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3  ม.4 ม.5 ม.6 

ป 2561 75.80 66.30 55.40 63.90 72.20 62.70

ป 2562 53.52 27.75 60.20 54.00 32.71 68.09

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

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

ป 2561 84.55 77.3 69.45 76.9 83.7 82.35

ป 2562 64.25 31.39 82.15 72.50 30.37 67.50

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 

ในระดับดีข้ึนไปของผูเรียนแยกเปนระดบัช้ัน   



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   48 

 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

                จากแผนภูมิท่ี 26 แสดงผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยตัแยกตามระดับช้ัน ซึ่งเปนผลรวมการประเมินจากการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการประเมิน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 สวนนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี  

1, 2, 4, 5 และ 6 ปการศึกษา 2562 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปต่ํากวาปการศึกษา 2561 

  

แผนภูมิท่ี 27  แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 

                 โรงเรียนพรตพิทยพยัตในระดับดีขึ้นไปรวมทุกระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 
 

 
         จากแผนภูมิท่ี 27 แสดงผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึน

ไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในภาพรวม ปการศึกษา 2562 พบวาผลการประเมินการอาน คิดเปนรอยละ 

49.89 ผลการประเมินการเขียน คดิเปนรอยละ 49.38 และผลการประเมินการสื่อสาร คดิเปนรอยละ 58.03   

เมื่อรวมผลการประเมินทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกระดับช้ันเขาดวยกัน คิดเปน 

รอยละ 52.43  
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การอาน การเขียน การสื่อสาร 

ป 2561  80.71 66.05 79.04

ป 2562 49.89 49.38 58.03

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมนิทักษะการอาน การเขียน และ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปของผูเรียนในภาพรวม   



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   49 

 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

    3) ทักษะในการคิด

คํานวณตามเกณฑ 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

ในแตละระดับช้ัน 

แผนภูมิท่ี 28  แสดงผลการประเมินทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไป 

                 ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนแยกเปนระดับช้ัน 

 
 

              จากแผนภูมิท่ี 28 แสดงผลการประเมินทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดใน 

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 3 และ 6 มีผลการประเมินทักษะการคิดคาํนวณตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดบัดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 สวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5  

มีผลการประเมินทักษะการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีข้ึนไปต่ํากวาปการศึกษา 2561 
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ม.1  ม.2 ม.3  ม.4  ม.5 ม.6  

ป 2561  85.14 86.07 85.54 87.36 87.63 87.4

ป 2562 88.62 87 86.97 84.49 87.28 87.42
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

แผนภูมิท่ี 29  แสดงผลการประเมินทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไป 

                 ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรวมทุกระดับชั้น ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
              จากแผนภูมิท่ี 29 แสดงผลการประเมินทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดใน 

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรวมทุกระดับช้ัน เมือ่เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2562 นักเรียนรวมทุกระดับช้ันมผีลการประเมินทักษะการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

ในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 86.96 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 

 

2. ความสามารถในการคิด

วิเคราะห คดิอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 

และแกปญหา  

แผนภูมิท่ี 30 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                 

              ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในระดับดีขึ้นไปแยกเปนระดับชั้น 

                     ปการศึกษา 2561 - 2562 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมของนักเรียนในระดับดีข้ึนไปแยกเปนระดับช้ัน  
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ป 2561 86.52

ป 2562 86.96
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ม.1 ม.2  ม.3  ม.4 ม.5 ม.6  

ป 2561  70.99 75.26 86.52 63.19 84.93 97.53

ป 2562 82.71 82.28 87.89 84.87 84.34 82.84
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

        จากแผนภูมิท่ี 30 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภปิราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นไดอยางเหมาะสมในระดับดีข้ึนไปของนักเรยีนโรงเรยีนพรตพิทยพยตัแยกเปนระดับช้ัน 

เมื่อเปรยีบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 มีผล 

การประเมินทักษะในการคดิวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมใน 

ระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561  

แผนภูมิท่ี 31  แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                 

              ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในระดับดีขึ้นไปรวมทุกระดับชั้น 

               ปการศึกษา 2561 - 2562 

 
 

              จากแผนภูมิท่ี 31 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นไดอยางเหมาะสมในระดับดีข้ึนไปของนักเรยีนโรงเรยีนพรตพิทยพยตัรวมทุกระดับช้ัน 

เมื่อเปรยีบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนรวมทุกระดับช้ันมผีลการประเมิน

ความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมในระดับ 

ดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 84.16 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
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ป 2561 79.74

ป 2562 84.16



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   52 

 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

3. ความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม  

แผนภูมิท่ี 32  แสดงผลการประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงความรูและประสบการณสรางสรรคสิ่งใหม  

                 ของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 

 
 

       จากแผนภูมิท่ี 32 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณสรางสรรค 

สิ่งใหมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับช้ัน ปการศกึษา 2562 พบวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1, 2, 4 และ 5 อยูท่ีรอยละ 95.27 93.24 92.94 และ 94.14 ตามลําดับ ซึ่งไดจากผลการเรียนวิชาออกแบบ

เทคโนโลยีท่ีจัดการเรยีนการสอนในปการศึกษา 2562 (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ยังไมไดเรียนรายวิชาน้ี

ในปการศึกษา 2562) และเมื่อรวมผลการประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณสรางสรรค

สิ่งใหมทุกระดบัช้ัน คิดเปนรอยละ 85.05 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 

4. ความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 

การสื่อสาร  

แผนภูมิท่ี 33 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

                ปการศึกษา 2561 - 2562 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

จากนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

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

ป 2562 95.27 93.24 0 92.94 94.14 0

แผนภูมิแทงแสดงความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและ

ประสบการณสรางสรรคสิง่ใหมแยกตามระดบัช้ัน 
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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

ป 2562 87.65 79.95 91.70 86.69 92.84 97.49
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          จากแผนภูมิท่ี 33 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแยกเปนระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 มีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในระดบัดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561  

 

แผนภูมิท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                 รวมทุกระดับชั้น ปการศึกษา 2561 – 2562 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

 

 
          จากแผนภมูิท่ี 34 แสดงผลการประเมินผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรวมทุกระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2562 มีผลการประเมนิความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทุกระดับช้ัน  

คิดเปนรอยละ 89.39 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
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ป 2561 85.11

ป 2562 89.39
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5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

แผนภูมิท่ี 35  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

                 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 - 2562 

 
แผนภูมิท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

                 ท่ีมีผลเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 - 2562 

 
 

           จากแผนภูมิท่ี 35 และ 36 พบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในปการศึกษา 2562 คิดเปน 

รอยละ 60.35 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

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

2562 64.71 34.3 28.74 29.31 86.82 74.08 69.64 60.27 69.71
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลทะเบียนเรยีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 – 2561    

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
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
2562 71.62 49.94 45.05 59.74 88.98 80.67 79.43 71.88 80.44
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป                                        

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 – 2562  
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แผนภูมิท่ี 37 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 จากแผนภูมิท่ี 37 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 สูงกวาคาเฉลี่ยรระดับประเทศ 2 รายวิชา คือ   

วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไมเปนไปตามคาเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมิแทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2562    

                              เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 55.71 25.31 29.74 33.83

สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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แผนภูมิท่ี 38 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             จากแผนภูมิท่ี 38 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 ไมมีวิชาใดเลยมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ ซึ่งไมเปนไปตามคาเปาหมาย 

      

 

 

 

 

        แผนภูมแิทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) 

                                  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562  

                                           เปรียบเทียบกับตนสังกัด และระดับประเทศ 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

โรงเรียน 39.35 34.81 27.51 22.85 28.29

สังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40

ประเทศ 42.01 35.70 29.20 25.41 29.20
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6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติท่ีดีตองาน

อาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 39  แสดงผลการมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้น 

                 ท่ีสูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2561 - 2562  
 

แผนภูมิแทงแสดงผลการมคีวามรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอ 

ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทํางานหรอืงานอาชีพในระดับดีข้ึนไป  
 

 
            

จากแผนภมูิท่ี 39 แสดงผลการมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษา 

ตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีข้ึนไป เมือ่เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตรอยละ 90.00  มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจดัการ เจตคติท่ีดี

พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนและการทํางานหรืองานอาชีพในระดับดีข้ึนไปสูงกวาปการศึกษา 2561  

ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1. การมีคุณลักษณะ 

และคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

แผนภูมิท่ี 40 แสดงผลการประเมินนกัเรียนท่ีมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ    

                จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ 

                สังคมในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2561 - 2562 

 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความประพฤติดานคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และจติสํานึก 

ตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน 

 

            จากแผนภูมิท่ี 40 แสดงผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  

และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดีข้ึนไป 

เมื่อเปรยีบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2562 นักเรียนมีความประพฤติดานคณุธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 88.18 และนักเรียนท่ีมีจติสํานึกตามท่ีกําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดี คิดเปนรอยละ 88.10 เมื่อพิจารณาภาพรวมของนักเรียนท่ีมีความประพฤตดิานคณุธรรม จริยธรรม 

คานิยม และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคมในระดับ 

ดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 88.14 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด  
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2. ความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย  

แผนภูมิท่ี 41 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภูมิใจในทองถิน่ 

                และเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2561 – 2562  
 

แผนภูมิแทงแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภมูิใจในทองถ่ิน 

และเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน  

 
          จากแผนภมูิท่ี 41  แสดงผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภมูิใจใน

ทองถ่ินและเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศกึษา 2561 

พบวา ปการศึกษา 2562 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 97.24 

นักเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตญัูกตเวทีในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 96.40 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 93.35 และนักเรียนมีความตระหนัก รูคณุคา อนุรักษภูมิปญญา

ไทย คิดเปนรอยละ 95.58 เมื่อพิจารณาภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานการมีความภาคภูมิใจใน

ทองถ่ินและเห็นคุณคาของความเปนไทยในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน คิดเปน 95.64 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ี

กําหนด 
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3. การยอมรับ 

ท่ีจะอยูรวมกันบน 

ความแตกตางและ

หลากหลาย  

แผนภูมิท่ี 42 แสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกนับนความแตกตางระหวางบุคคลใน 

                ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรยีนในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน

 

             จากแผนภูมิท่ี 42 แสดงผลการประเมินการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล 

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของผูเรยีนในระดับดีข้ึนไปรวมทุกระดับช้ัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยตัรอยละ 98.52 ม ี

การยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  

และประเพณีในระดบัดีข้ึนไป ซึ่งสงูกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
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4. สุขภาวะทางรางกาย

และจิตสังคม  

แผนภูมิท่ี 43 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

                 (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2562 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  

                 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม (สุขบัญญตัิ 10 ประการ) ปการศึกษา 2562 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (จํานวน 1,419 คน) จําแนกตามระดบัคุณภาพ 
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แผนภูมิท่ี 44 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

                 (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ปการศึกษา 2562 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  

                 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม (สุขบัญญตัิ 10 ประการ) ปการศึกษา 2562  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (จํานวน 1,398 คน) จําแนกตามระดับคณุภาพ 
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แผนภูมิท่ี 45 แสดงผลการประเมินจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน Strengths and Difficulties  

                Questionnaire (SDQ) ระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินจดุแข็งและจุดออนของผูเรยีน Strengths and Difficulties  Questionnaire (SDQ) 

ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินจุดแข็งและจุดออน Strengths and Difficulties 

                Questionnaire (SDQ) ปการศึกษา 2561 - 2562 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบการประเมินจุดแข็งและจุดออน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 คิดเปนรอยละ ปการศึกษา 2561 - 2562  

จําแนกตามระดับคุณภาพ        
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       จากแผนภูมิท่ี 46 แสดงผลการเปรยีบเทียบการประเมินจดุแข็งและจุดออน (SDQ) คิดเปนรอยละ ปการศึกษา 

2561 – 2562 พบวาปการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 จัดเปน 

กลุมปกติ รอยละ 81.17 กลุมเสี่ยง รอยละ 10.28 และกลุมมีปญหา รอยละ 8.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 

2561 พบวาจํานวนกลุมปกตเิพ่ิมข้ึน กลุมเสีย่ง และกลุมมีปญหาลดลง 

 

แผนภูมิท่ี 47 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานสุขภาวะ 

                ทางรางกาย และจิตสังคม ปการศึกษา 2561 - 2562 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนดานสุขภาวะ 

ทางรางกายและจติสังคม ปการศกึษา 2561 - 2562  

 
            จากแผนภูมิท่ี 47 แสดงใหเห็นวานักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 

2562 มีสุขภาวะรางกายและจติสงัคมอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.75 ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2561 และสูงกวา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

 

 3. จุดเดน 

ผูเรียนมีความสามารถทางดานคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหาได มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มี

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  เปนผูมีสัมมาคารวะ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

สามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาได และผูเรียนมีสุขภาพทางรางกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี  
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 4. จุดควรพัฒนา 

 ควรพัฒนาทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณของผูเรียน ความสามารถในการสราง

นวัตกรรม และผลการทดสอบระดับชาติ ใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ โดยผานการเรียนการสอน หรือโครงการ/

กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2563 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 

213 กิจกรรม โดยแยกดําเนินการตามกลุมงาน /ฝายและกลุมสาระการเรียนรู เปนความรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพในทุกดานเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการติดตามประเมินผล มีการจัดประชุม

ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและผูเก่ียวของรวมท้ังไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือวางแผนการ

พัฒนา เชน แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา ICT เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

แผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี แผนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีการพัฒนา

บุคลากรดานวิชาการ แผนพัฒนางานนิเทศการเรียนการสอน แผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศ แผนพัฒนาปรับปรุง

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนครอบคลุมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ติดตาม แกไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียน มีการติดตามและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการประชุมปรึกษาและนําขอมูลสารสนเทศมาใชเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝาย

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังโครงการและกิจกรรมตางๆ จํานวน 191 กิจกรรม จาก 12 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ท่ีมาจากการประชุมรวมกันทุกฝายเพ่ือวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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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 

         3. รายงานไปราชการ  

         4. การสัมมนาประจําปของโรงเรียน  

         5. การประเมินครูชวย  

         6. รายงานการนิเทศการสอน  

         7. สถิติวิทยฐานะและวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรของโรงเรียน 

         8. จัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและนํามาใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
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             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 จัดหาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 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 ตั้งแตปการศึกษา 

2561 เพ่ือใหครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถยืมหนังสือไดทุกท่ีทุกเวลา ผานแอพพลิเคชั่น Prot 

Library  และมีการอบรมการใชงงานระบบ Prot Library ใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตทุกคนกอนใชงาน  

และในปตอๆไปก็จะเพ่ิมปริมาณหนังสือตอไป 

2. ผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนา เปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจ

ที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

ในปการศึกษา 2562 โรงเรยีนพรตพิทยพยัตมีการใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 ฉบับ คือ แผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563-2566) 

โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย และกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) 

วิสัยทัศน 

คุณธรรม นําความรู คูเทคโนโลยี มีทักษะ มุงสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย   

http://www.prot.ac.th/
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พันธกิจ 

(1) สงเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) จัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ พัฒนาสูมาตรฐานสากล  

(3) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมตามศักยภาพ 

(4) สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี อยางสรางสรรค เพ่ือเอ้ือตอการเรยีนรู  

(5) สงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี

(6) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู  

(7) พัฒนาผูเรียน สรางคุณคา นิยมไทย 

กลยุทธ  โรงเรยีนพรตพิทยพยตัไดกําหนดดังน้ี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือผูเรียนอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑวิชาชีพคร ู

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลองกับหลักสตูรสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู 

กลยุทธท่ี 5 สงเสรมิและสนับสนุนเครือขายครู ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและดูแล

ผูเรยีน 

กลยุทธท่ี 6 สงเสรมิการมสีวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 7 สงเสรมิและสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี 8 สงเสรมิใหผูเรียนเห็นคุณคาวันสําคัญของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

กลยุทธท่ี 9  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

กลยุทธท่ี 10  สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู  

กลยุทธท่ี 11  พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและระบบประกันคณุภาพภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 12  พัฒนาระบบการใหบริการแกผูใชบริการอยางมีประสทิธิภาพ 

เปาหมาย 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคณุภาพระดับมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย จึง

กําหนดเปาหมายดังน้ี 

(1) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ( สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ) 

(2) โรงเรียนพรตพิทยพยตัมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ( สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ) 
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(3) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถปฏิบัตภิารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (สอดคลองกับ

แผนการศึกษาแหงชาติ) 

(4) โรงเรียนพรตพิทยพยตัมีคณุภาพและผานการประเมินตามเกณฑมาตรการศึกษา (สอดคลองกับแผนการ

ศึกษาแหงชาติ) 

(5) ผูเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา (สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และ 

สอดคลองกับความตองการของชุมชน และทองถ่ิน) 

 

โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2559-2562 

(1) โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารวิชาการ 

(2) โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารงานบุคคล 

(3) โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารท่ัวไป 

(4) โครงการพัฒนาระบบงานกลุมบริหารงบประมาณ 

(5) โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 

(6) โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนรู 

(7) โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

(8) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

(9) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

(10) โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมผูเรียน 

(11) โครงการวันสําคัญของโรงเรียน 

(12) โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

            เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ โรงเรยีนพรตพิทยพยัตจึงไดกําหนดกลยุทธเปนแนวทางในการ

พัฒนาการศึกษา และปรากฎผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2562 ดังน้ี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบรหิารและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือผูเรียนอยางเหมาะสม ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมพัฒนาไอซีทีเพ่ือบริการและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีของนักเรียน 

(2) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู 

(3) กิจกรรมสงเสริมการใชเครือขายสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(4) กิจกรรมสงเสริมการบรหิารจดัการควบคุมภายในหนวยงาน 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑวิชาชีพครู ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมการพัฒนาครูดานวิชาการ 

(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC 

(3) กิจกรรมในโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลองกับหลักสตูรสถานศึกษา  ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู  

(2) กิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) กิจกรรมในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู  ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมสงเสริมการสอนสุขศกึษา   

(2) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู และปรับปรุงศูนยการเรยีนรูตางๆ ในโรงเรียน 

(3) กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ  

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนเครือขายครู ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและดูแลผูเรียน  

ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมเครือขายผูปกครอง  

(2) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(3) กิจกรรมสงขอความแจงผูปกครองนักเรียนพฤติกรรมไมพึงประสงค  

(4) กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

(5) กิจกรรมในโครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของผูเรยีน 

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

(2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

กลยุทธท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัตงิาน 

ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมสืบสานศาสตรพระราชา 

(2) กิจกรรมนานาอาชีพ 

กลยุทธท่ี 8 สงเสริมใหผูเรยีนเห็นคุณคาวันสําคัญของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานความเปนไทย  

ดําเนินการ ดังน้ี 
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(1) กิจกรรมในโครงการวันสําคญัของโรงเรียน 

กลยุทธท่ี 9  สงเสรมิและสนับสนุนการทํางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 10  สงเสรมิและพัฒนาการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู  

(1) กิจกรรมการจดัการเรียนรูคอมพิวเตอร   

(2) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู 

กลยุทธท่ี 11  พัฒนาระบบการจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ดําเนินการดังน้ี  

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 

(2) กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

(3) กิจกรรมตรวจสอบภายใน 

(4) กิจกรรมติดตามและประเมินผล 

กลยุทธท่ี 12  พัฒนาระบบการใหบริการแกผูใชบริการอยางมีประสทิธิภาพ  ดําเนินการดังน้ี 

(1) กิจกรรมพัฒนาสํานักงานวิชาการ 

(2) กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและจัดทําสํามะโนนักเรียน 

(3) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสํานักงานงบประมาณ 

(4) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 

(5) กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 

(6) กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสด ุ

(7) กิจกรรมพัฒนาระบบงานยานพาหนะ 

(8) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสวัสดิการโรงเรียน 

(9) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

(10) กิจกรรมในโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย และกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2566) 

วิสัยทัศน 

 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจัดการศึกษาใหผูเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

พันธกิจ 

(1) พัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีโรงเรียนกําหนด 

(2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเรยีนมีทักษะ มีความสามารถ มคีุณลักษณะท่ีดตีามมาตรฐานการศึกษาท่ี

โรงเรียนกําหนด 

(3) พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรูใหผูเรียนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

(4) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูเรยีนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(5) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมสีภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมคีุณภาพ 

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีโรงเรียนกําหนด 

(2) โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

(3) โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

ยอนกลับ 

(4) โรงเรียนมีการบริหารจัดคุณภาพการศึกษาท่ีเอ้ือตอผูเรียน 

(5) โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและมสีภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธ ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563-2566) มีดังน้ี 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาชาต ิ

จุดเนน   (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

(2) นักเรียนเปนผูมคีุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

(3) นักเรียนมีความรบัผิดชอบตอหนาท่ีและยดึมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา โดยมีการจัดกระบวนการเรยีนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

จุดเนน หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาโดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ และมีการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจดัการศึกษา 

จุดเนน ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะในการปฎิบัติหนาท่ี 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบรหิารการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

จุดเนน ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษามึความเขมแข็ง 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาแหลงเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ินท่ีสงเสรมิการเรียนรู 

จุดเนน องคกรภายนอกและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการชุมชน 

 

โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 

(1)  โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค 

(2)  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

(3)  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณติศาสตร 

(4)  โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

(5)  โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการจดัการศึกษา 

(6)  โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

(7)  โครงการพัฒนาการการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนผูเรียน 

(8)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

(9)  โครงการการจัดการสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
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ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2559-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

คุณธรรม นําความรู คูเทคโนโลยี มีทักษะ มุงสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย   

พันธกิจ 

(1) สงเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) จัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ พัฒนาสูมาตรฐานสากล  

(3) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมตามศักยภาพ 

(4) สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี อยางสรางสรรค เพ่ือเอ้ือตอการเรยีนรู  

(5) สงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี

(6) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู  

(7) พัฒนาผูเรยีน สรางคุณคา นิยมไทย 
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ภาพท่ี 2 แสดงลําดับขั้นตอนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอขอความเห็นชอบ

จากฝายบริหาร 

 

ปรับปรุง/แกไข 

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

ปรับเปล่ียนแผนปฏบิัติ

การ เสนอผูบริหาร 

- จัดซ้ือ จัดจาง 

- ดําเนินการกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการ 

- การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม 

นําไปปฏิบัติ 

ผูบริหาร 

- นโยบายที่เกี่ยวของ 

- ตัวชี้วัด 

- ประชุมวางแผน 

- กําหนดผูรับผิดชอบ 

- จัดสรรทรัพยากร,งบประมาณ 

- ผลการประเมิน 

- กลยุทธ 

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจ 

- เปาหมาย 

ราง แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

คณะทํางาน 

เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 
 

ปรับปรุง/แกไข 

ผาน 

ไมผาน 
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          โดยมีการกําหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ ระบบบริหารแบบมสีวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา

บุคลากรและผูเรยีนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู จึงทําใหผูเรียนมี

คุณภาพตามเปาหมายของโรงเรียน 

          ความทาทายในเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานการจดัการศึกษา ไดแก การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระ การเพ่ิมคะแนนสอบ O–NET, ในแตละวิชาการแขงขันในดานตาง ๆ ท้ัง

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดบัภูมภิาค และระดับประเทศ 

          ดานการปฏิบัติการ ไดแก ระบบงานตาง ๆ ท่ีมีการปฏิบัติและขับเคลื่อนพรอมไปกับการใชโอกาสปรับปรุงทุก ๆ 

ปการศึกษา เชน ระบบการนิเทศ ระบบการกระจายอํานาจสูกลุมสาระการเรียนรู เปนตน, การบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานท่ีเนนการมสีวนรวม การบริหารงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ในทุกระบบปฏิบัติงานท่ีทุกคนยอมรับและ

สามารถปฏิบัตไิดอยางท่ัวถึง 

          ดานความรับผิดชอบตอสงัคม ไดแก การปฏิบัติเปนตัวอยางท่ีดีของผูบริหาร ครูและนักเรยีนการดูแลชวยเหลือ

สังคม การสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชนตอชุมชน และสังคม, ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอ

โรงเรียน ความพรอมของอาคาร สถานท่ีท่ีชุมชนไดรับการบริการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีน เปนผูนําทาง

ความคิดและการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางตอชุมชน และทองถ่ิน เปนตน 

          ดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหตรงตามศักยภาพ,บุคลากรมีความรู 

ความสามารถ มีทักษะสําหรบัศตวรรษท่ี 21 ทุมเทเสียสละใหกับองคกรในการวางแผนการทํางานเพ่ือกําหนดสมรรถนะ

หลัก ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธน้ัน โรงเรียนไดวางกรอบระยะเวลาในการวางแผนท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาว มีการตรวจสอบ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกโครงการ พรอมท้ังรายงานผลเปนระยะ เพ่ือ

สรุปผลและหาขอคนพบปญหา/อุปสรรคตาง ๆ ในการทํางาน และนําผลการประเมินมาใชเพ่ือพัฒนางานตอไป 

          ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานการจดัการศึกษา ไดแก หลักสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุนหลากหลาย

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มสีื่ออุปกรณ และเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย รางวัลท่ีนักเรียนไดรับระดับ

เขตพ้ืนท่ี ระดับภาคและระดับประเทศ  

          นอกจากน้ันโรงเรียนไดมกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองท่ีไดจัดทําขอตกลงกับหนวยงาน เพ่ือ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมีการรายงานเสนอตอผูบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคม

ผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู และเพ่ือรับรองการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ไดมีการควบคุม กํากับ ติดตาม ตามโครงการ/กิจกรรม โดย

ใชกระบวนการ ดังน้ี 

          (1) ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเขาใจกับผูมสีวนไดสวนเสียในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

          (2) ประสานงานกับทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันสนับสนุนและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 

          (3) จัดทําแผนงาน /โครงการใหสอดคลองกับนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

สํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และกําหนดผูรับผดิชอบโครงการ 

          (4) กํากับติดตามความกาวหนาการดําเนิน/การใชจายงบประมาณใหเหมาะสม 
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มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน 

          (5) วิเคราะหผลการดําเนินงานและงบประมานเพ่ือทราบผลความคุมคาในการลงทุน 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

คุณภาพของ

สถานศึกษา 

(1) สถานศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 และตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาป 2559-2562 ซึ่งมุงเนนการบริหารท่ีมุงสูผูเรียนตมมาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษา นโยบาลของโรงเรียน วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจและกลยุทธิของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 

ตลอดจนนโยบาบของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในขอ

ท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการติดตามและบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

(2) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากําลัง จัดบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและบุคลากร

ประจํากลุมงาน ฝายงานตางๆ ท่ีมีความสามารถอยางเพียงพอกับความตองการและความจําเปน จัดหาครูเจาของภาษา

เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษามากข้ึน โดยจํานวนครูและบุคลากรมีความเพียงพอกับความตองการ ระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

(3) สถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มีการประชุมปรึกษา ระดม

ความคิด วางแผนการจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลใหเปนไป

ตามแผนการปฏิบัติท่ีกําหนดไวและนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ มีการประเมินผลและเปนไป

ตามวัตถุประสงค ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

(4) สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

(5) สถานศึกษามีการติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้งเพ่ือการแกไขปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และมีการติดตามนิเทศภายในเพ่ือ

พัฒนางานบริหารวิชาการ โดยการบริหารงานวิชาการ จะมีขอบขาย/ภารกิจท่ีเก่ียวของ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากรบวนการเรียนรูการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แกบุคคล 

ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ผลการพัฒนา มีการพัฒนาคิดเปน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

(6) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต school ICT มาใชเพ่ือพัฒนาระบบการ

จัดการบริหารงานในโรงเรียน นํามาจัดระบบขอมูลสารสนเทศโดยผานระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต เพ่ือลดความ

ซับซอนในการทํางานดานจัดเก็บขอมูลและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของบุคลากร และนําโปรแกรมระบบ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา SMIS เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักเรียน บุคลากร เปนรายบุคคลและ

ขอมูลวิชาการปละ 2 ครั้ง คือวันท่ี 10 มิถุนายน และวันท่ี 10 พฤศจิกายนของทุกป มีการนําโปรแกรม e-office มาใช

ดานธุรการ การบริหารงานการเงินและ DMC มาใชในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ครู และบุคลากรมีความ

เขาใจและสามารถนําไปใชได สามารถบรรลุผลสําเร็จ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   78 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

(7) สถานศึกษามีการประเมินผลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสานศึกษาใหมีระบบและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 92.82 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

การพัฒนาวิชาการที่

เนนคุณภาพของ

ผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุก

กลุมเปาหมาย  

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยประกอบดวย  หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร  การจัดหลักสูตร  สาระและ

มาตรฐานการเรียนรู  สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยจัดใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน สังคม ซึ่งสามารถออกแบบไดตามสถานการณ และจัดกิจกรรมการ เรียนรูใหบรรลุมาตรฐานการ

เรียนรูท่ีกําหนดไวมีการจัดทําโครงสรางหลักสตูร โรงเรียนพรตพิทยพยัต ตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  สงผลใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับบริบท จุดเนน

ของสถานศึกษา  และสนองตอบความสามารถและศักยภาพของผูเรียน โดยครอบคลุมท้ังรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา

เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน  นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหสอดรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. ผูเรียนไดเรียนรูครบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  สอดคลองกับการจบหลักสูตรใน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ียังมีรายวิชาท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ

สนใจดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ี

สถานศึกษายังมีการจัดกิจกรรมการเสริมหลักสูตรท่ีจัดข้ึนอยางตอเน่ืองท้ังในระดับสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   

3. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย เชน กิจกรรมหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ กิจกรรมวันสําคัญศาสนาตางๆของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย และโครงการ

ประสานสงเสริมและดแูลชวยเหลือนักเรยีน เชน กิจกรรมจิตอาสาปองกันเอดส กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป สงผลให

ผูเรียนไดรับท้ังดานความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีเรยีนแบบควบรวมหรอืนักเรียนท่ีเรียนรวม  สามารถเรียนกับ

นักเรียนช้ันปกติ แตในปการศึกษา2562 ไมมีการสํารวจนักเรียนเรียนรวม 

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 2562  ดังตอไปน้ี 

    - แผนภูมสิถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2562  

    - แผนภูมิการมวิีทยฐานะของครูและบุคลากร แยกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2562   
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จํานวนครูและบุคลากรของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ท่ีอบรมสัมนาเกิน 20 ช่ัวโมง  

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

    - แผนภูมิแสดงการศึกษาตอของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2562   

 

แผนภูมิท่ี 48 สถิติการอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2562  

แผนภูมสิถิตกิารอบรมสัมมนาภายนอกของครูและบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

(โดยแยกตามกลุมสาระ) 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 * จํานวนขาราชการครูท้ังหมด 149 คน  

จํานวนคนท่ีอบรมเกิน 20 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 83.89   

สวนจํานวนคนท่ีอบรมไมถึง 20 ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ 16.10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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แผนภูมิท่ี 49 การมีวิทยฐานะของครูและบุคลากร แยกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2562  
 

แผนภูมิการมีวิทยฐานะของครูและบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

(โดยแยกตามวิทยฐานะ) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

*  จํานวนขาราชการครูและผูบริหาร  ท้ังหมด 142 คน  

ครูผูชวย คิดเปนรอยละ  13.38 

ครู        คิดเปนรอยละ  54.93 

ครูชํานาญการ คดิเปนรอยละ 21.13 

ครูชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 10.56 

 

 

วิทยฐานะ จํานวน/คน 

ครูผูชวย 19 

คร ู 78 

ครูชํานาญการ 30 

ครูชํานาญการพิเศษ 15 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

แผนภูมท่ีิ 50 แสดงการศึกษาตอของครูและบุคลากร แยกตามกลุมสาระ ปการศึกษา 2562   

 

แผนภูมิแสดงการศึกษาตอของครแูละบุคลากรโรงเรยีนพรตพิทยพยตั 

(โดยแยกตามกลุมสาระ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  จํานวนขาราชการครูท้ังหมด 141 คน  

    จํานวนครูและบุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 8.51 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครูและบุคลากรโรงรียนพรตพิทยพยัตท่ี

กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

วิทยาศาสตร 4 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 

คณิตศาสตร 1 

ภาษาไทย 1 

ภาษาตางประเทศ 1 

ศิลปศึกษา 1 

สังคมศึกษา 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 

สนับสนุนการสอน 0 

รวม 12 
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จํานวนครูและบุคลากรโรงเรียนพรตพิทยพยัตท่ีกําลังศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาโท 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนา

สภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ี

เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ เมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นพบวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคดังน้ี               

           (1) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน พบวาประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค อยูในระดับรอยละ 91   

           (2) การจัดสภาพแวดลอมทางสังคม พบวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค อยูในระดับรอยละ 91    

การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจดัการเรียนรู 

             สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศ ใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ ชวยใหสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได จากผลการปฏิบัตงานของครูและบุคลาการและครูนักเรียนโรงเรียนพรตพิทย

พยัต พบวา ครูบุคลากรและนักเรยีนโรงเรยีนพรตพิทยพยตัสามารถ ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ

พัฒนาการเรียนการสอนและระบบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทําใหผลการปฏิบัติงานทุกๆ

ดาน มีผลงานท่ีดี ตามจุดประสงค 
 

 

3.  จุดเดน  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบโรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ 

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ     

เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการ จัด

การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

พรอมกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรมในโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลักสูตรท่ี

ชัดเจน และ มีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนอยาง หลากหลายและ มีครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผู

เรียนสูความ เปนเลิศทางวิชาการอยางเพียงพอตอความตองการ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมีการกระจายอํานาจ

มอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด มีระบบสารสนเทศท่ีครูนักเรียนและบุคลากรสามารถเขาถึงไดมีระบบการนิเทศท่ี

ครอบคลุมและมีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถใช 

ระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ Internet และระบบสารสนเทศทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

สถานศึกษามีรายวิชาท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายและรอบดานอีกท้ังสถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีการทําชุมชนแหงการ

เรียนรูทําได 100 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดท้ังอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สิ่งแวดลอม  อาชีพ และการจัดการเรียนการสอน 
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โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนท่ีเหมาะสมในการเรียนรูเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากมีอาคารเรียนและหองเรียนสนามกีฬาลานโดมอเนกประสงค แหลงน้ํา ตนไม โตะสนามท่ีเพียงพอตอการใชงาน

ของผูเรียน  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย เชน ลานกิจกรรม แหลง

เรียนรูชุมชนหัวตะเข โรงเรียนประถม มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาล สํานักงานเขตลาดกระบัง สถานีรถไฟหัวตะเข    

โรงอาหารมีท่ีนั่งรองรับผูเรียนเพียงพอตอการใชงาน มีการกําหนดเวลารับประทานอาหาร มีรั้วโรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดมี

กลองวงจรปด หลังคาทางเดิน  มีกิจกรรมการเรียนรูเรื่องวันสําคัญตาง ๆ ตามเทศกาล มีกิจกรรมกีฬาสี ท่ีฝกประสบการณ

ชีวิต ใหนักเรียนปฏิบัติตามสภาพแวดลอมทางสังคม สามารถเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางพอเพียงและ

สะดวกในการใชท้ังทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

4.  จุดควรพัฒนา 

ควรมีการปรับปรุงในดานหลักสูตรใหเหมาะสมกับทักษะการเรียนรูของผูเรียนและเพ่ิมรูปแบบการเรียนใหมีการคิด

วิเคราะหมากข้ึนกวาเดิมเพ่ือนักเรียน จะสามารถนําทักษะการเรียนรูตางๆไปวิเคราะหเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันและใน

การดําเนินชีวิตตอไปเม่ือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได   

เนื่องจากพ้ืนท่ีในบริเวณโรงเรียนมีขนาดกวาง จึงสงผลใหการวางระบบเครือขายสารสนเทศดานinternet ยังมีความ

ไมเสถียรบางควรมีการวางแผนสําหรับระบบเครือขายใหดีข้ึนกวาเดิมเพ่ือใหบุคลากรและนักเรียนไดใชบริการอยางท่ัวถึงมาก

ข้ึน 

การจัดรายวิชาท่ีมากเกินแกผูเรียนอาจสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนซํ้าซอนและมากเกินไป หลักสูตรสถานศึกษาควร

ใหมีความยืดหยุน และมีวิชาใหนักเรียนสามารรถเลือกท่ีจะเรียนได อาจแบงเปนกลุม วิชาวิชาการ กลุมวิชาทักษะอาชีพ ซ่ึง

ควรจัดไวในรายวิชาเลือกเสรี  ควรมีการสํารวจนักเรียนท่ีเรียนรวมใหครอบคลุมนักเรียนท่ีมีคามบกพรองทางการเรียนรู และ

ควรมีแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะนักเรียนกลุมนี้  ควรเพ่ิมเติมรายวิชาท่ีสงเสริมคุณลักษณะดานวิจัยหรือคุณธรรมจริยธรรม 

 ควรพัฒนาทางเดินเขาโรงเรียนใหมีหลังคากันฝนเชื่อมตอตามอาคารตางๆ  ปรับปรุงระบบการระบายน้ําเขาและออก

ของโรงเรียน ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบโสตทัศนะศึกษา ภายในหองเรียนตามวาระท่ีเหมาะสม จัดหาตูทํา

น้ําเย็น  เครื่องกรองน้ํา ประจําตึกใหเพียงพอ เพ่ิมเติมระบบสายเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมมากข้ึน 

ประชาสัมพันธใหผูบริการครูและนักเรียนเขาใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน และกิจกรรม

อยางหลากหลาย ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน ท่ีมุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดแก การ

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ในทุกรายวิชาท่ีครูสอน  มีการวิเคราะหหลักสูตร และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนําไปจัด

กิจกรรมได มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน มีการจัดการเรียนรูยังเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ 

การแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงานในโอกาสตางๆ  และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  โดยหลังจากการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู ครูบันทึกหลักการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู นําผล

การบันทึกไปพัฒนา ปรับปรุง ตอยอด ผานกระบวนการศึกษาแกปญหาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  

ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ และใหผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาถายทอดภูมิปญญาในทองถ่ินใหแกผูเรียน 

มีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือลดภาระงานใหแกผูเรียน  มีการจัดกระบวนการเรียนรูดวยปฏิสัมพันธ

ในเชงิบวก มีการศึกษาประวัตินักเรียนเปนรายบุคคล ครูเนนความรวมมือในชั้นเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน ใหกําลังใจ สรางการยอมรับซ่ึงกันและกัน ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนรักการแสวงหา

ความรู ใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในความรูความสามารถ และความถนัดของตน และพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการพัฒนา อาทิ 

ครูจัดทําบันทึกขอมูล ครูเยี่ยมบานนักเรียน พูดคุยเพ่ือรับรูปญหา ครูปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเปด

กวางการคนควาหาความรูไดตลอดเวลา และมีการกําหนดกิจกรรม ใหนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมท่ี

ตนสนใจในแตละจุดประสงค โดยครูใหขวัญกําลังใจ  เพ่ือเสริมสรางการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเต็ม

ศักยภาพของผูเรียน โรงเรียนไดจัดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  มี

ข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือ

ไปพัฒนาการเรียนรู วิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง และวัดผลอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

มิไดวัดเพียงเพ่ือตัดสิน แตเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ ติดตาม

นักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียน ผานครูท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ีวัดผลและแจงผูปกครองรวมกันในการแกปญหา โรงเรียน

ไดศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีผานมา  และไดรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดใหมีชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพัฒนา 

 

2.ผลการดําเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดย

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู

เฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น 

สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี

หลากหลาย นอกจากนี้ยังเนนทักษะอาชีพ ใหผูเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง ในทุกกลุมสาระการเรียนรู การใชแหลง

เรียนรูรอบตัวไดอยางคุมคา   ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูดวยกันอยางมีความสุข   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณ รวมท้ังใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การเรยีนรูผาน

กระบวน การคิด 

และปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไป

ประยุกต 

ใชในชีวิตได 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 51 แสดงรอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 

                  ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

                  แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และปฏิบัตจิริง  

                                         และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

 
         จากแผนภูมิท่ี 51 พบวารอยละ 83.40 ของครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได  ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

 

การใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 52 แสดงรอยละของครูท่ีใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

                                   แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีใชสือ่เทคโนโลยี สารสนเทศ  

                                                 และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 
 

              จากแผนภูมิท่ี 52 พบวาครูรอยละ 78.30 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก 
แผนภูมิท่ี 53 แสดงรอยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของครูท่ีมีการจัดการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก 

 

 
 

             จากแผนภูมิท่ี 53 พบวาครูรอยละ 99.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 

การตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนําผล

มาพัฒนาผูเรียน 

แผนภูมิท่ี 54 แสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ         

               และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  

                     แผนภูมิแทงแสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  

                                                   และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
 

             จากแผนภูมิท่ี 54 พบวารอยละ 86.58 ของครมูีการตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู 

แผนภูมิท่ี 55 แสดงรอยละของครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

                  แผนภมูิแทงแสดงรอยละของครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  

                                                   และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

 
 

            จากแผนภูมิท่ี 55 พบวารอยละ 79.9 ของครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย 
 

 

3. จุดเดน 

3.1 ครูจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการ 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล    มุงเนนทักษะกระบวนการ การทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงฝกดานการงานอาชีพ ใหแกผูเรียน

  3.2 ครูมีการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใชประโยชนจาก แหลงเรียนรูบริเวณ 

โรงเรียนไดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด  เชน ในรายวิชาการงานอาชีพ  มีสวนสาทิตแปลงเกษตร สามารถตอยอด

อาชีพได มีการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรเขามาใหความรู

เพ่ิมเติมแกผูเรียน 

   3.3 มีการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข โดยใชกิจกรรม เปดพ้ืนท่ี ใหนกัเรียนไดแสดงออก ท้ัง

ทางดานวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

    3.4  ครูมีการวัดผลประเมินผลท่ีเปนระบบ มีการติดตาม นักเรียนผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการ 

รายงานผลในแบบ ปพ. 5 อยางครบถวนถูกตองสมํ่าเสมอ แจงเวลาเรียนใหผูเรียนรับทราบอยูเสมอ เม่ือมีการขาดเรียน 

เปนระยะระหวางภาค (ประกอบไปดวย 4 ครั้ง เม่ือผูเรียนขาดเรียน ครั้งท่ี 1 ขาดเรียนรอยละ 5  ครั้งท่ี 2 ขาดเรียนรอย

ละ10  ครั้งท่ี 3 ขาดเรียนรอยละ 15 และครั้งสุดทาย ขาดเรียนรอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด) เพ่ือแกไขปญหาการติด 

0 ร มส ของผูเรียน 
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    3.5  ครูมีการรวมกลุมกันทําPLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู แกไขปญหาผูเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

    4.1  ครูควรจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดผานกระบวนการคิดวิเคราะห มากยิ่งข้ึน โดยการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือให

ผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห เชน การตั้งคําถามปลายเปด เนนการทดลอง ไมเนนการบรรยาย  

  4.2  ครูทุกคนควรออกแบบ หรือ สรางสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูมากท่ีสุด  

โดยนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และออกแบบแผนการสอนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและ

เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือแกไขพัฒนาปญหาของผูเรียน 

  4.3  ครูควรลดภาระงานใหแกผูเรียน และใหขอมูลสะทอนกลับอยางรวดเร็วเพ่ือแกไขพฤติกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาและมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 

 4.4  ครูควรมีการวัดประเมินท่ีหลากหลายระหวางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเอง  

ไมประเมินเพ่ือจัดลําดับ แตประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

  4.5  ครูควรนําผลการประชุมทางวิชาชีพไปใชแกไขปญหาผูเรียนใหตรงจุดประสงคและเปาหมายมากข้ึน 
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ตอนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเย่ียม 

 

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนพรตพิทยพยัตจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้

เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับ ดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอด

เยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

ท้ังนี้ โรงเรียนพรตพิทยพยัตมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมในดานคุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

จุดเดน 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนมีความสามารถทางดานคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหาได มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มี

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  เปนผูมีสัมมาคารวะ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

สามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาได และผูเรียนมีสุขภาพทางรางกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี  

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบโรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ 

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ     

เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการ จัด

การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

พรอมกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรมในโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลักสูตรท่ี

ชัดเจน และ มีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนอยาง หลากหลายและ มีครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนา

ผูเรียนสูความ เปนเลิศทางวิชาการอยางเพียงพอตอความตองการ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมีการกระจาย



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   91 

 

อํานาจมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด มีระบบสารสนเทศท่ีครูนักเรียนและบุคลากรสามารถเขาถึงไดมีระบบการ

นิเทศท่ีครอบคลุมและมีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต

สามารถใช ระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ Internet และระบบสารสนเทศทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

โรงเรียนมีรายวิชาท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายและรอบดานอีกท้ังสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาอยางตอเนื่องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีการทําชุมชนแหงการ

เรียนรูทําได 100 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดท้ังอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สิ่งแวดลอม  อาชีพ และการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนท่ีเหมาะสมในการเรียนรูเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากมีอาคารเรียนและหองเรียนสนามกีฬาลานโดมอเนกประสงค แหลงน้ํา ตนไม โตะสนามท่ีเพียงพอตอการใชงาน

ของผูเรียน  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย เชน ลานกิจกรรม แหลง

เรียนรูชุมชนหัวตะเข โรงเรียนประถม มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาล สํานักงานเขตลาดกระบัง สถานีรถไฟหัวตะเข    

โรงอาหารมีท่ีนั่งรองรับผูเรียนเพียงพอตอการใชงาน มีการกําหนดเวลารับประทานอาหาร มีรั้วโรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดมี

กลองวงจรปด หลังคาทางเดิน  มีกิจกรรมการเรียนรูเรื่องวันสําคัญตาง ๆ ตามเทศกาล มีกิจกรรมกีฬาสี ท่ีฝกประสบการณ

ชีวิต ใหนักเรียนปฏิบัติตามสภาพแวดลอมทางสังคม สามารถเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางพอเพียงและ

สะดวกในการใชท้ังทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการ 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล มุงเนนทักษะกระบวนการ การทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงฝกดานการงานอาชีพ ใหแกผูเรียน   

 ครูมีการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใชประโยชนจาก แหลงเรียนรูบริเวณ 

โรงเรียนไดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด  เชน ในรายวิชาการงานอาชีพ  มีสวนสาธิตแปลงเกษตร สามารถตอยอด

อาชีพได มีการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรเขามาใหความรู

เพ่ิมเติมแกผูเรียน 

 โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข โดยใชกิจกรรม เปดพ้ืนท่ี ใหนักเรียนไดแสดงออก ท้ัง

ทางดานวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ครูมีการวัดผลประเมินผลท่ีเปนระบบ มีการติดตาม นักเรียนผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการ 

รายงานผลในแบบ ปพ. 5 อยางครบถวนถูกตองสมํ่าเสมอ แจงเวลาเรียนใหผูเรียนรับทราบอยูเสมอ เม่ือมีการขาดเรียน 

เปนระยะระหวางภาค (ประกอบไปดวย 4 ครั้ง เม่ือผูเรียนขาดเรียน ครั้งท่ี 1 ขาดเรียนรอยละ 5  ครั้งท่ี 2 ขาดเรียนรอย
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ละ10  ครั้งท่ี 3 ขาดเรียนรอยละ 15 และครั้งสุดทาย ขาดเรียนรอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด) เพ่ือแกไขปญหาการติด 

0 ร มส ของผูเรียน     

จุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

1.1 ทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณของผูเรียน 

ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและเพ่ิมทักษะการอาน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณใหครบทุกดาน 

เนื่องจากในปจจุบันมีกิจกรรมมุงพัฒนาทักษะการอาน และการ

คิดวิเคราะหแยกตามระดับชั้นเทานั้น ควรเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับ

การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกท้ังกิจกรรมท่ี

สงเสริมทักษะในการคิดคํานวณของผูเรียน 

1.2 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม สงเสริมใหครูผูสอนทุกรายวิชา สอนดวยกระบวนการ

สรางโครงงานเพ่ือฝกทักษะการคิด การทํางานรวมกัน และฝก

ความรับผิดชอบ โดยโรงเรียนตองสนับสนุนดวยการจัดการ

อบรมการสอนดวยโครงงานใหกับครูท้ังโรงเรียน รวมท้ังมีการ

นิเทศติดตามดวย  

1.3 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมตาม

มาตรฐานตัวชี้วัดของแตรายวิชา โดยใชขอมูลผล O NET เปน

ขอมูลในการออกแบบดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการปรับปรุงในดานหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

ทักษะการเรียนรูของผูเรียนและเพ่ิมรูปแบบการเรียนใหมีการ

คิดวิเคราะหมากข้ึนกวาเดิมเพ่ือนักเรียน จะสามารถนําทักษะ

การเรียนรูตางๆไปวิเคราะหเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันและ

ในการดําเนินชีวิตตอไปเม่ือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได

ควรใหมีความยืดหยุน และมีวิชาใหนักเรียนสามารรถเลือกท่ีจะ

เรียนได อาจแบงเปนกลุม วิชาวิชาการ กลุมวิชาทักษะอาชีพ 

ซ่ึงควรจัดไวในรายวิชาเลือกเสรี  ควรมีการสํารวจนักเรียนท่ี

เรียนรวมใหครอบคลุมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

และควรมีแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะนักเรียนกลุมนี้  ควร

เพ่ิมเติมรายวิชาท่ีสงเสริมคุณลักษณะดานวิจัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม 

2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการสอน ควรประชาสัมพันธใหครูและนักเรียนเขาใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    3.1 การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง 

         ครูควรจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดผานกระบวนการ

คิดวิเคราะห มากยิ่งข้ึน โดยการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือใหผูเรียนได

เกิดการคิดวิเคราะห เชน การตั้งคําถามปลายเปด เนนการ

ทดลอง ไมเนนการบรรยาย 

   3.2 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครูทุกคนควรออกแบบ หรือ สรางสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูมากท่ีสุด  

โดยนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู และออกแบบแผนการสอนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและ

เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือแกไขพัฒนาปญหาของผูเรียน 

   3.3 การใหขอมูลสะทอนกับ           ครูควรลดภาระงานใหแกผูเรียน และใหขอมูลสะทอน

กลับอยางรวดเร็วเพ่ือแกไขพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาและมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 

   3.4 การวัดผลประเมินผล           ครูควรมีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายระหวาง

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเอง  

ไมประเมินเพ่ือจัดลําดับ แตประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ดานคุณภาพผูเรียน 

 จัดโครงการ/กิจกรรม หรือจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเพ่ิมทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ และการสรางนวัตกรรม สงเสริมใหครูเขาใจกระบวนการสอนโครงงานและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน  จัด

กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมนักเรียนในกลุมสงเสริม พัฒนานักเรียนในกลุมพัฒนา และดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมดูแล โดยมุงเพ่ิม



                                        รายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา  2562   94 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหเพ่ิมสูงข้ึนและเปนไปตาม

เปาหมาย 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน  จัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ทท่ีครอบคลุมท่ัว

บริเวณโรงเรียน บํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีในหองเรียนใหพรอมใชเสมอ พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล สารสนเทศของโรงเรียน

ใหเปนระบบมากข้ึนพรอมท้ังจัดอบรมการใชเครือขายสารสนเทศใหกับครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สนับสนุนครูและใหความรูเก่ียวกับการสอนในรูปแบบ Active Learning ใหมากข้ึน ใหความรูครูในดานการวิจัย 

และชุมชนแหงการเรียนรู พัฒนาการจัดการวิจัยใหเปนระบบ มีความเปนสากล สามารถตอบวัตถุประสงคหรือสมมติฐานของ

งานวิจัยได โดยยึดหลักการของผลการจัดการเรียนรู จากบันทึกทายแผนการจัดการเรียนรูท่ีเปนปญหาท่ีแทจริงเพ่ือสะทอน

ภาพการเรียนการสอนของครูไดตรงประเด็น 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 1. การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการสรางสื่อและพัฒนานวัตกรรม  

 2. งบประมาณในการปรับปรุง และบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย  

ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

2562 

 

เปรียบเทียบ 

กับ 

คาเปาหมาย 

 

แปล 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ     

         1.1) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน    

รอยละ 98.65 รอยละ 96.40 ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

         1.2) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดบัช้ัน    

รอยละ 76.76 รอยละ 52.43 ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 

         1.3) ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับช้ัน   

รอยละ 88.25 รอยละ 86.96 ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 81.35 รอยละ 84.16 สูงกวา 

คาเปาหมาย 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
รอยละ 86.75 รอยละ 85.05 ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รอยละ 86.81 รอยละ 89.39 สูงกวา 

คาเปาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ 58.33 

ของผูเรียน มผีล

การเรยีนตั้งแต 

3 ข้ึนไป 

รอยละ 60.35 

ของผูเรียน มี

ผลการเรยีน

ตั้งแต 3 ข้ึนไป 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ผลการทดสอบ

ระดับชาตสิูง

กวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ

มากกวา 3 

รายวิชา 

ผลการ

ทดสอบ

ระดับชาตสิูง

กวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ  

2 รายวิชา 

 

 

ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 



มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

2562 

 

เปรียบเทียบ 

กับ 

คาเปาหมาย 

 

แปล 

ความ 

หมาย 

 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 86.70 รอยละ 90.00 
สูงกวา 

คาเปาหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

          1.1) รักชาติ ศาสน กษตัริย    

          1.2) ซ่ือสัตยสุจริต  

          1.3) มีวินัย      

          1.4) ใฝเรียนรู  

          1.5) อยูอยางพอเพียง    

          1.6) มุงมั่นในการทํางาน  

          1.7) รักความเปนไทย    

          1.8) มีจิตสาธารณะ 

          1.9) สุภาพออนนอม    

          1.10) นอมนําศาสตรพระราชา 

 

 

 

 

 

รอยละ 87.57 รอยละ 88.14 
สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ดีเลิศ 

     

      2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
รอยละ 95.19 รอยละ 95.64 สูงกวา 

คาเปาหมาย 
      

      3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย 
รอยละ 99.44 รอยละ 98.52 ต่ํากวา 

คาเปาหมาย 
      

      4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
รอยละ 93.56 รอยละ 93.75 สูงกวา 

คาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2562 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการ

และการจัดการเรยีนรู 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2562 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

ปการศึกษา 

2562 

เปรียบเทียบ 

กับคาเปาหมาย 

แปล

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑ จดัการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 83 รอยละ 83.4 สูงกวาคาเปาหมาย  

 

 

 

ยอดเย่ียม 

 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

รอยละ 73 รอยละ 78.3 สูงกวาคาเปาหมาย 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 87 รอยละ 99.3 สูงกวาคาเปาหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 85 รอยละ 86.58 สูงกวาคาเปาหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

รอยละ 81.50 รอยละ 79.9 สูงกวาคาเปาหมาย 



สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา 2562 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2562 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ 

ยอดเย่ียม 

 

ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

 
 

สรุปรวม 3 มาตรฐาน 
 

ยอดเย่ียม 
 

ยอดเย่ียม 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต  

ประเด็นพิจารณายอยมาตรฐานที่ 1 และ 3 

เกณฑ ระดับคุณภาพ 

ต่ํากวาคาเปาหมาย   กําลังพัฒนา 

เปนไปตามคาเปาหมายบางประเด็น ปานกลาง 

เปนไปตามคาเปาหมายทุกประเด็น  ด ี

สูงกวาคาเปาหมายบางประเด็น ดีเลิศ 

สูงกวาคาเปาหมายทุกประเด็น ยอดเยี่ยม 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

มาตรฐานการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาแนบทายประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัต มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

      ๑.๑) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับชั้น 

      ๑.๒) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น 

      ๑.๓) ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

      ความคิดเห็น และแกปญหา 

  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

   คุณลักษณะและคานิยมของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

   ๑.๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย    

   ๑.๒) ซ่ือสัตยสุจริต  

              ๑.๓) มีวินัย      

   ๑.๔) ใฝเรียนรู  

 



   ๑.๕) อยูอยางพอเพียง    

   ๑.๖) มุงม่ันในการทํางาน  

   ๑.๗) รักความเปนไทย    

   ๑.๘) มีจิตสาธารณะ 

   ๑.๙) สุภาพออนนอม    

   ๑.๑๐) นอมนําศาสตรพระราชา 

  ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

การกําหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

คาเปาหมาย  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

         ๑.๑) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น    

รอยละ ๙๖.๗๒ รอยละ ๙๘.๖๕ 

         ๑.๒) ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น    

รอยละ ๗๕.๒๖  รอยละ ๗๖.๗๖ 

         ๑.๓) ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับชั้น   

รอยละ ๘๖.๕๒ รอยละ ๘๘.๒๕ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๙.๗๕ รอยละ ๘๑.๓๕ 

 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๕.๐๕  รอยละ ๘๖.๗๕ 

 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๘๕.๑๑ รอยละ ๘๖.๘๑ 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ ๕๗.๑๙ ของ

ผูเรยีน มีผลการเรียน

ตั้งแต ๓ ข้ึนไป 

รอยละ ๕๘.๓๓ ของ

ผูเรยีน มีผลการเรียน

ตั้งแต ๓ ข้ึนไป 

ผลการทดสอบระดบัชาต ิ 
มีคะแนนเพ่ิมสูงข้ีน 

ม.๓ รอยละ ๙.๑๖ 

ม.๖ รอยละ ๓.๘๗ 

ผลการทดสอบ

ระดับชาตสิูงกวา

คาเฉลี่ยระดับประเทศ

มากกวา ๓ รายวิชา 

    ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๖.๗๐ 

 

 



มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

คาเปาหมาย  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ)   

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

      ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

          ๑.๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย    

          ๑.๒) ซ่ือสัตยสุจริต  

          ๑.๓) มีวินัย      

          ๑.๔) ใฝเรียนรู  

          ๑.๕) อยูอยางพอเพียง    

          ๑.๖) มุงม่ันในการทํางาน  

          ๑.๗) รักความเปนไทย    

          ๑.๘) มีจิตสาธารณะ 

          ๑.๙) สุภาพออนนอม    

          ๑.๑๐) นอมนําศาสตรพระราชา 

 

 

 

 

 

รอยละ ๘๕.๘๕  

 

 

 

 

 

รอยละ ๘๗.๕๗ 

      ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ ๙๓.๓๒  รอยละ ๙๕.๑๙ 

      ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๙๗.๔๙  รอยละ ๙๙.๔๔ 

      ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๙๑.๗๓  รอยละ ๙๓.๕๖ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

 

 



มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ ๘๑.๔๐ รอยละ ๘๓ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๑.๕๐ รอยละ ๗๓ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ ๘๕.๐๐ รอยละ ๘๗ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

รอยละ ๘๓.๓๕ รอยละ ๘๕ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๙.๘๖ รอยละ ๘๑.๕๐ 

 

เกณฑมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไมชัดเจน   

ปานกลาง เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ด ี เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ดีเลิศ เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ยอดเยี่ยม เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ด ี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทกุฝาย 

ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนําขอมลูมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปน

แบบอยางได 



เกณฑมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา  

ปานกลาง ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ด ี ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิต

จริง 

ยอดเยี่ยม ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิต

จริง และเปนแบบอยางได 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังพัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ปานกลาง พัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ด ี พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ปานกลาง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ด ี จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี

คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี

คุณภาพและปลอดภยั 

 



เกณฑมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหรือการจัดการเรยีนรู 

ปานกลาง จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหรือการจัดการเรยีนรู 

ด ี จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

ดีเลิศ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

และเปนแบบอยางได 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพรตพิทยพยัตประเด็นพิจารณายอยมาตรฐานท่ี ๑ และ ๓ 

เกณฑ ระดับคุณภาพ 

ต่ํากวาคาเปาหมาย   กําลังพัฒนา 

เปนไปตามคาเปาหมายบางประเด็น ปานกลาง 

เปนไปตามคาเปาหมายทุกประเด็น  ด ี

สูงกวาคาเปาหมายบางประเด็น ดีเลิศ 

สูงกวาคาเปาหมายทุกประเด็น ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาคผนวก ง 

คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ท่ี 101/2562 

เรื่องแตงตั้งผูรับผิดชอบ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ท่ี ๑๐๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒    

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

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฏกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา

เปนประจําทุกป เพ่ือใหการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เปนไปอยางมี

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

แตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑.  นายบํารุง   ตั้งสงา    ประธานกรรมการ 

 ๒.  ผศ.ดร.สุรัตน   อารีรัตน    รองประธานกรรมการ   

 ๓.  นายเอ้ืออังกูร  เหลืองธนรัฐ   กรรมการ 

 ๔.  นายบัณฑิต   แสงแดง    กรรมการ 

 ๕.  นายสมศักดิ์   ปาประโคน   กรรมการ 

 ๖.  รอยตํารวจตรีชัยวุฒ ิ  หอมศิริ    กรรมการ 

 ๗.  นายธีระวัฒน   ทองทา    กรรมการ 

 ๘.  นางมนตสินี   พานิช    กรรมการ 

 ๙.  นายปฐมพงษ  ประยูรยวง   กรรมการ 

 ๑๐. วาท่ีรอยตรีรามัญ  สาระพันธุ   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวณัฐกชนันท  เล็กใจซ่ือ   กรรมการ 

 ๑๒. พระครูเกษมสุทธิคุณ  (สุขสันต  สนฺตฺจิตฺโต)  กรรมการ 



๓ 
 
 ๑๓. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ     กรรมการ 

 ๑๔. 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  ม่ันจิต    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.  นางสาวธนิดา   โยลัย    กรรมการ 

 ๖.  นางสาวปาณญดา  โมราวรรณ   กรรมการ 

 ๗.  นางสาวพรรณทิพย  ผลเกิด    กรรมการ 

 ๘.  นายศุภฤกษ   เชื้อม่ัน    กรรมการ 

 ๙.  นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย   กรรมการและเลขานุการ   

 ๑๐.นางสาวตรีรัตน  วรรณมณฑา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี ๑. วางแผนการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

๒. วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐานของโรงเรียน 

๓. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับผูเก่ียวของทุกฝาย 

๔. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 



๔ 
 

๕. สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) 

   ปการศึกษา ๒๕๖๒ เผยแพรตอสาธารณะชนและรายงานหนวยงานตนสังกัด 

๖. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 ๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

 คําอธิบาย 

 ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และ

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ๑.  นางสาวสุรารักษ    มานะประสพสุข    ท่ีปรึกษา 

 ๒.  นายวสันต           พัฒทวี            ท่ีปรึกษา 

 ๓.  นางสาวพิชญานิน  วาสะศิริ     เลขานุการ



๕ 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ 

๑. ผูเรียนมทัีกษะในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาไทยตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับช้ัน 

รายงานการอาน เขียน 

ภาษาไทย ตามเกณฑแยก

ตามระดับช้ัน  

/ กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

 

-ครูกลุมสาระฯภาษาไทยทุกคน 

 

 

 

 

๑.นางสาวจุไรรัตน      นาคเทวัญ      ประธาน 

๒.นางปนัดดา           หวังพิทักษ     กรรมการ 

๓.นายธนวิทย         กวินธนเจรญิ    กรรมการ 

๔.นางสาวพรหมมาศ  แสงพลอย     เลขานุการ  

๒. ผูเรียนมทัีกษะในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับช้ัน 

รายงานการอาน เขียน 

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ

แยกตามระดับช้ัน 

 / กลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 

-ครูกลุมสาระฯภาษาตางประเทศทุกคน 

 

 

 

 

 

๑.นางสาวณัฐกาญจน   ศุภกรศักดา    ประธาน 

๒.นางวรรณา             พวงสงา      กรรมการ 

๓.นางสาวกนกรตัน     พงษสมุทร    กรรมการ 

๔.นางปยะพร    วณิชเจนประเสรฐิ   กรรมการ 

๕.นางสาวกนกวรรณ แสงวรรณเทศ  กรรมการ 

๖.นางสาวสุกาญดา       เพียกุนา     กรรมการ 

๗.นางสาวอนุธิดา       นุนสะพาน   เลขานุการ 

๓. ผูเรียนมทัีกษะในการคิด

คํานวณตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับช้ัน 

รายงานการคดิคํานวณตาม

เกณฑแยกตามระดับช้ัน 

/ กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

-ครูกลุมสาระฯคณิตศาสตรทุกคน 

 

 

 

 

๑.นายศรัณย         จันทรศรี           ประธาน 

๒.นายเรย             ปานทอง         กรรมการ 

๓.นางวนิดา           สุริยันยงค        กรรมการ 

๔.นางสาวประภสัสร   แสนศิริ         กรรมการ 

๕.นายทรงกรฎ         ดีท่ีสุด           กรรมการ 

๖.นางสาวพันธนันท  สวัสดิ์วุฒิพงษ  เลขานุการ 
 

 
 



๖ 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒. มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแกปญหา 

๔. ผูเรียนมคีวามสามารถใน

การคิดจําแนกแยกแยะ 

ใครครวญไตรตรอง พิจารณา

อยางรอบคอบ โดยใชเหตผุล

ประกอบการตัดสินใจ มีการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

-โครงการ/กิจกรรมตางๆ  

ของทุกกลุมสาระฯ  

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นางชฎาพร        ธานีรัตน            ประธาน 

๒.นายสุทน           ดอนไพร           กรรมการ 

๓.นางสาวซารินา     ขํามิน             กรรมการ 

๔.นางสาวสุพัตรา     ศิริพัฒน          กรรมการ 

๕.นางสาวสุภาพร     พลอาจ           กรรมการ 

๖.นางเสาวลักษณ     คงอยู            กรรมการ 

๗.นางสาวจันทรรัตน   เตชะรุงโรจน   กรรมการ 

๘.นายนิธิ              บุญสิงห           กรรมการ 

๙.นายวชิระวิทย      นาเมืองรักษ     กรรมการ 

๑๐.นางสาวภริมยขวัญ  ศริิสุวรรณ   เลขานุการ 

๓. มีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

 

๕. ผูเรียนมคีวามสามารถใน

การรวบรวมความรูไดท้ังดวย

ตัวเองและการทํางานเปนทีม 

เช่ือมโยง ความรู และ

ประสบการณมาใชสรางสรรค

สิ่งใหมๆ อาจเปนแนวคดิ 

โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 

ผลผลติ 

- งานจัดการเรยีนการสอน 

วิชาศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ( IS ) 

-กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

-กลุมสาระฯ การงาน 

อาชีพฯ 

 

 

 

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นายรัชพล          ไชยวงศ            ประธาน 

๒.นางสาวธัญยพัศน   โคตรสมบัต ิ    กรรมการ 

๓.นางสาวแววดาว     มะหามิตร      กรรมการ 

๔.นางสุวภัทร          วงศพิพันธ       กรรมการ    

๕.นางสาวดุจเดือน     ศักดิ์วงศ       เลขานุการ 

                       

 

 

 
 
 

 
 
 



๗ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๔. มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

๖. ผูเรียนมคีวามสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรยีนรู การ

สื่อสาร การทํางาน อยาง

สรางสรรค และมคีุณธรรม 

-งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

-ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

๑.นางสาวบังอร      ชํานาญเวช        ประธาน 

๒.นายพันทูร         บุญยัง             กรรมการ 

๓.นางสาวเบญจมาศ   ชุมช่ืน         เลขานุการ 

 

 

 

 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๗. ผูเรียนบรรลุและมี

ความกาวหนาในการเรียนรูตาม

หลักสตูรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิมในดานความรู ความเขาใจ 

ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมท้ัง

มีความกาวหนาในผลการทดสอบ

ระดับชาติ หรือผลการทดสอบ  

อ่ืน ๆ 

-งานวัดผลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นางศจินันท        ตาตะนันทน      ประธาน 

๒.นางสาวมลฤดี      สิงหนุกูล         กรรมการ 

๓.นางสาวพรรณทิพย   ผลเกิด         กรรมการ 

๔.นางฐานิตา           ระยา            กรรมการ 

๕.นางสาวสุกัญญา    สโมสร           กรรมการ 

๖.นางสาวยภุาพร     อินทรีวอน      เลขานุการ 

 

 

๖.  มีความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 

๘.ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

ในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะ

ศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การ

ทํางานหรืองานอาชีพ 

-งานแนะแนว 

 

 

-ครูผูสอนวิชาแนะแนว 

 

 

๑.นางสาวสิรินาถ      ธงศิลา           ประธาน 

๒.นางสาวรัตนวรรณ   ชุมชิต          กรรมการ 

๓. นายสรวีย     ธัญจิราธนานันต    เลขานุการ 

 

 
 
 
 



๘ 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

๙.ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมี

คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎ

กติกา มีคานิยมและจิตสาํนึก

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม 

-งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 

ประการ 

-งานวัดผล (คุณลักษณะอัน

พึงประสงค) 

-งานกิจการนักเรียนวินัยและ

ความประพฤต ิ

-งานระดับช้ันและคณะส ี

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นายมโน             คงสวัสดิ์         ประธาน  

๒.นายพิทักษ           หวนสุรยิา      กรรมการ 

๓.นายสุดสาคร         หมายชม       กรรมการ 

๔.นายพิพัฒน          ภูถาวร          กรรมการ 

๕.นายยุทธศักดิ์        ศรีบัวพันธุ     กรรมการ 

๖.นายสุนันท           บุญเพชร       กรรมการ 

๗.นางสาวสมฤทัย     แสวงสุข        กรรมการ   

๘. นางสาวจุฑาภรณ    มุกดาหาร   เลขานุการ 

 

๒. มีความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปน

ไทย 

 

๑๐. ผูเรยีนมีความภูมิใจใน

ทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปน

ไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ ศิลปะ 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ สังคม

ศึกษาฯ 

-กิจกรรมกลุมสาระฯ ภาษาไทย 

 

 

 

-ครูกลุมสาระฯศลิปะ 

-ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

-ครูกลุมสาระฯภาษาไทย 

 

 

 

๑.นายอนุพันธุ         ปานน่ิม         ประธาน 

๒.นางกรรณิการ       มานะสบิุน     กรรมการ 

๓.นายอาคม            สวางศรี        กรรมการ 

๔.นายชัยวัฒน          สมสุข         เลขานุการ 

 

 

 

 
 

 

 

 



๙ 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 

๑๑.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกัน

บนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

-กิจกรรมกีฬาภายใน 

-กิจกรรมชุมนุม 

-กิจกรรมทัศนศึกษา 

-กิจกรรมตางๆของโรงเรยีน 

 

-ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

๑.นางสาววิชิตพรณ     พัฒนีชัยณ     ประธาน 

๒.นายวิวรรธน        อ้ึงพิมชยกุล     กรรมการ 

๓.นางวิชุดา           สุขสมรส         กรรมการ                      

๔.นางสาวตรีรตัน    วรรณมณฑา    กรรมการ 

๕.นายธวัชชัย         พาลาศรี        เลขานุการ 

 

๔. สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม 

๑๒. ผูเรยีนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ และ

สังคม และแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมคีวาม

ขัดแยงผูอ่ืน 

-งานอนามัยโรงเรยีน 

-งานแนะแนว 

-กลุมสาระฯสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

 

-งานอนามัยโรงเรยีน 

-ครูแนะแนว 

-ครูกลุมสาระฯสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

 

๑.นางสาวมุกดาวรรณ  คงฤทธ์ิ         ประธาน 

๒.นางสีตลา            บัวงาม          กรรมการ 

๓.นางลินดา            บัวหนู           กรรมการ 

๔.นายเกียรตภิูมิ      ภูมิเรศสุนทร    กรรมการ 
๕.นางสาวจฑุามาศ   วัฒนานุสรณ   เลขานุการ 

 

 

 
 ๔.๒ มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 คําอธิบาย 

 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 ๑.นายประเสริฐ    มั่นจิต    ท่ีปรึกษา 

 ๒.นายวันชัย        มาชูตระกูล   ท่ีปรึกษา 

 ๓.นางสาวธนิดา    โยลัย    เลขานุการ 

 



๑๐ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

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.นางเพ็ญศร ี       เสนจันทร          ประธาน 

๒.นายเคน            จันทวงษ          กรรมการ 

๓.นายประสันตา     โสมอินทร        กรรมการ 

๔.นางสาวมสัยา      โทกุล             กรรมการ 

๕.นางสาวศริิณา      จาทอง           กรรมการ 

๖.นางสาวศศิวิมล    ประทุมแกว    เลขานุการ 

 

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไมชัดเจน   

ปานกลาง เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  เปนไปไดในการปฏิบัติ  

ด ี 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 

 

 

 

 



๑๑ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒.๒ มีระบบ

บริหารจัดการ

คุณภาพของ

สถานศึกษา 

๑๔.สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาํแผนไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีระบบ

การนิเทศภายใน การนาํขอมูลมาใชพัฒนา 

บุคลากร และผูที่เกีย่วของ ทุกฝายมีสวนรวมการ

วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดการศึกษา 

- งานนโยบายและแผนงาน 

- งานสารสนเทศ 

- งานติดตามและประเมินผล 

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- งานจัดการเรยีนการสอน 

- งานนิเทศการศึกษา 

  ทุกกลุมสาระฯ 

-งานสรรหา บรรจุ แตงตั้งฯ 

-งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

 

- งานนโยบายและแผนงาน 

- งานสารสนเทศ 

- งานติดตามและประเมินผล 

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานนิเทศการศึกษา 

  ทุกกลุมสาระฯ 

-งานสรรหา บรรจุ  

แตงต้ังฯ 

-งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๑.นางสาวอภิชา        แกวจินดา       ท่ีปรึกษา 

๒.นางสาวณัฐรินทร    เพงผล           ประธาน 

๓.นางสาวธนิดา        โยลัย            กรรมการ 

๔.นางสาวรมิดา      นิลโคตร           กรรมการ 

๕.นางสาวนัทธมน    โพธ์ิใหญ          กรรมการ 

๖.นางพรรณี          บุญพิทักษ        กรรมการ 

๗.นางสาวจินตนา    กุจพันธ           กรรมการ 

๘.วาท่ีรต.หญิงพัชรินทร  เพ็ชรทอง    กรรมการ 

๙.นางสาวสุภาวรรณ   พงษสุวรรณ   เลขานุการ  

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ด ี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทกุฝาย 

ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของ

ทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางได 

 

 



๑๒ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

๑๕.สถานศึกษาบริหารจัดการ

เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการ

พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดาน เชื่อมโยงวถิีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมาย

รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ

กลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่

เรียนรวมดวย 

-กลุมบริหารวิชาการ 

-งานโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

-งานหองเรียนพิเศษ 

-งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

-งานหองสมุด 

-งานโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-งานการศึกษาพิเศษ

นักเรียนเรียนรวม 

-ครูทุกคน 
๑.นายไพรัช              แรงจบ          ประธาน 

๒.นางณฎัฐาภรณ       มหาพรม        กรรมการ 

๓.นางสาประภาภรณ   พรมศรี         กรรมการ 

๔.นางสาวภัทราภรณ   เตชะวิจิตร     กรรมการ 

๕.นางสาวหวานใจ     ประโยธิน      กรรมการ 

๖.นายนิวัฒน         ฤกษกังวาน       กรรมการ 

๗.นางสาวสายฝน    วันทา             กรรมการ 

๘. นางสิริกานต      มายิ้ม             กรรมการ 

๙.นางวจีนุช         เพชรอาวุธ        เลขานุการ 

 

       

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา  

ปานกลาง ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ด ี ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

 

 

 



๑๓ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒.๔ พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑๖.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชพี และจัดใหมี

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี 

มาใชในการพฒันาและการเรียนรู

ของผูเรียน 

 

- งานพัฒนาบุคลากรและ 

  เสริมสรางประสิทธิภาพ  

  การปฏิบัติงาน 

- ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

 

 

 

-กลุมบริหารงานบุคคล 

-งานพัฒนาบุคลากร 

๑.นายสวาง        พฤทธพาณิชย        ประธาน 

๒.นางสุดา         พฤทธพาณิชย        กรรมการ 

๓.นางอรุณี        เลิศวิไลกุลนที         กรรมการ 

๔.นางสาวเบญจมาศ   หลักบุญ         กรรมการ 

๕.นายปราโมทย    สันทาลุนัย          กรรมการ 

๖.นางมาลินี         แสงสุข              กรรมการ 

๗.นางสาววราทิพย     ศรีอํ่าอวม       กรรมการ 

๘.นางสาวจุฑารัตน  พิมสุด              กรรมการ 

๙.นางสาวกชพรรณ   พันพอน         เลขานุการ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังพัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ปานกลาง พัฒนาครูและบุคลากรบางสวนใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ด ี พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ี

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

๑๗.สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก

หองเรียน และสภาพแวดลอมทาง

สังคมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนรู และ

มีความปลอดภัย 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลย ี

- งานสิ่งแวดลอมและ

บริหารจดัการดานพลังงาน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี

- งานสิ่งแวดลอมและบริหาร

จัดการดานพลังงาน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

๑.นายอารักษ         ทันใจชน           ประธาน 

๒.นายศรันดร         คําเรืองฤทธ์ิ      กรรมการ 

๓.นายภัทธธร         นาคะโยคี        กรรมการ 

๔.วาท่ี ร.ต.มหิธร     ธิติปวัตน         กรรมการ 

๕.นางมารศรี         สงเคราะห        กรรมการ 

๖.นายศภุชัย          ตนภู             เลขานุการ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ปานกลาง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหรือภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ด ี จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

๑๘.สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 

การพัฒนาและการบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน  

การบริหารและการจัดการเรียนรู 

ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

- งานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร 

- งานสารสนเทศ 

- งานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลย ี

 

- งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เพ่ือการบริหาร 

- งานสารสนเทศ 

- งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี

 

๑.นายนิวัตร          ชูโชติ                 ประธาน 

๒.นางสาวปาณญดา    โมราวรรณ       กรรมการ 

๓.นางสาวณัฏฐกานต   ฤทธิรณ         เลขานุการ 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กําลังพัฒนา กําลังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหรือการจัดการเรยีนรู 

ปานกลาง จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหรือการจัดการเรยีนรู 

ด ี จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

ดีเลิศ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และเปนแบบอยางได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 
 ๔.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 คําอธิบาย 

 เปนกระบวนการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิมี

การบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก สรางปฏสิัมพันธท่ีดี ครรููจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู 

 ๑. นายณัฐพล   ชนินพร    ท่ีปรึกษา 

 ๒. นายศุภฤกษ    เช้ือมั่น    เลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๓.๑ จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

๑๙.จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่นน

ใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่

สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบ

การจัดการเรียนรูเฉพาะสาํหรับผูทีมี่ความ

จําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอ

ผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ครูทุกคน ๑.นายเอกรินทร      นิรันดร              ประธาน 

๒.นางสาวนิศารตัน    กระเวณกิจ        กรรมการ 

๓.นางสาวมาริษา      ปรัชชัยกูล         กรรมการ 

๔.นางสุทธิวรรณ      จ๋ิวสุข               กรรมการ 

๕.นางสรุินทรภรณ    แสนหลวง         กรรมการ 

๖.นายอรรถพงษ      ชมพักตร           กรรมการ 

๗.นางสาวณัฐณพิน    พรมศักดิ์          กรรมการ 
๘.นางสาวสุดาพร       จําปาทอง        กรรมการ 

๙.นางสาววชิราภรณ   อาศัยกลาง      เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

๒๐.มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

ในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่

หลากหลาย 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

-งานหองสมุด 

-งานสัมพันธชุมชน 

- ครูทุกคน ๑.นายชาญวิรุฬห  ชลหิรญักิจวัฒนา   ประธาน 

๒.นางปฑิตตา ดารากร ณ อยุธยา   กรรมการ 

๓.นายกฤตณิ       ชางทองคํา       กรรมการ 

๔.นางสาวเภาพิไล   ปณฑรสตูร     กรรมการ 

๕.นางสาวมลฤดี   มณฑล            กรรมการ 

๖.นางสาวปยวรรณ   คชอาจ        กรรมการ 

๗.นางสาวอภญิญา    ใจมนต        กรรมการ 

๘.นายชัยพร       ยงแสง             กรรมการ 

๙.นายนฤดม       กุมชาด            กรรมการ 

๑๐.นางสาววีรวงศ  วุฒิสกุลวงศ    เลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก 

๒๑.ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชัน้เรียน 

โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรัก

ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ

เรียนรู สามารถเรียนรูดวยกันอยางมีความสุข 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

- ครูทุกคน  ๑.นางสาวพวงเพชร    บํารุงพงษ     ประธาน 

๒.นางสาววาทินี        ชูศิลป         กรรมการ 

๓.นายสุดสาคร     เหิรเมฆ           กรรมการ 

๔.นายภัทร         อัญชลีนุกูล       กรรมการ 

๕.นางสาววันทนีย  เสียงประเสริฐ   กรรมการ 

๖.นายชาตรี        ไชยรัตน          กรรมการ 

๗.นางสาวศภุิสรา     ชางสลัก      เลขานุการ 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา แหลงขอมลู  ผูรับผิดชอบ ผูรวบรวมขอมูล / หนาท่ี 

๓.๔ ตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

๒๒.มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอน

โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัด และ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลบัแก

ผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 

-งานนิเทศการศึกษา 

-แผนการจัดการเรียนรู 

- ครูทุกคน  ๑.นายวชิระวิทย      นาเมืองรักษ         ประธาน 

๒.นางมาลินี           มีพะเนาว           กรรมการ 

๓.นายยุทธชัย         สรรพศรี            กรรมการ 

๔.นางฐิติชญา         สุขสมพงษ          กรรมการ 

๕.นายธนัชชา         สายนภา            กรรมการ 

๖.นายณรงควิทย     พฤกษาศิลป        กรรมการ 

๗.นางสาวอัญชลี      มณสีรอย          เลขานุการ                                          

 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

 

๒๓.ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน

แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

รวมทั้งใหขอมูลปอนกลับ เพื่อนําไปใชใน 

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

-ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

-แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

- ครูทุกคน  ๑.นางปจฉิมา         อินทะโชติ           ประธาน 

๒.วาท่ีร.ต.ศราวุฒิ    แกวมุกดา          กรรมการ 

๓.นางสาวนริสตา     โถชัยคํา            กรรมการ 

๔.นายอนุชา          เผาพหล            กรรมการ 

๕.นายภวภัค          จินนุกูล             กรรมการ 

๖.นายปยะนันท      สุขสมรส            กรรมการ 

๗.นางสาวสุพรรณี    สิทธิเดช           เลขานุการ 
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