
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 
   รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค                         
เพื่อสะทอนภาพความสําเร็จ และนําเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบป                     
ท่ีผ านมา ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ. )                            
๑๕ มาตรฐาน ภายใตบริบท อัตลักษณของโรงเรียน “เกง ดี มีวินัย” และเอกลักษณของโรงเรียน “โรงเรียน
คุณภาพยอดนิยม”  สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนท่ีวา “ภายในปการศึกษา 2558 โรงเรียนระยองวิทยาคม
จะเปนตนแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย” และเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานดานตาง 
ๆ ของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัด รวมท้ัง ใชเปนฐานขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนในรูปของคณะกรรมการโดย
ใชหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวมใหขอเสนอแนะตางๆ  มีการเก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศจากกลุมบริหารงาน กลุมสาระการเรียนรู และกลุมงานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา รายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเปนกลยุทธอีก
อยางหนึ่งท่ีจะประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงาน กลุมงานตาง ๆ ในสถานศึกษาวาสามารถ
ดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม มีปญหา อุปสรรค หรือ
ขอเสนอแนะใดอันจะเปนประโยชนและแนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีใหการสนับสนุนใหรายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียนตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ  
ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 



สารบัญ 
                                                                                                                             
                    หนา 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน             
       ๑. ขอมูลท่ัวไป                 ๑ 
  ๒. ขอมูลผูบริหาร                  ๓ 
  ๓. ขอมูลนักเรียน            ๓ 
  ๔. ขอมูลครูและบุคลากร               ๔ 
  ๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี             ๑๗ 
  ๖. ขอมูลงบประมาณ             ๑๘ 
  ๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม           ๑๘ 
  ๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา            ๑๙ 
  ๙. แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน          ๗๐ 
 ๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา          ๗๒ 
 ๑๑. โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ         ๙๒ 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา        ๙๕ 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีผานมา       ๙๖ 
 ๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก      ๙๗ 
 ๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาสถานศึกษา            ๑๐๐ 

ตอนท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา    
 ๑. การบริหารจัดการศึกษา         ๑๐๒ 

 ๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา   ๑๐๖ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๑๐๗ 
 ๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๑๐๗ 
 ๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา      ๑๐๘ 

ตอนท่ี ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                 
 ๑. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  ๑๕๑ 
 ๒. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ     ๒๐๑ 
 ๓. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๐๒ 
 ๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘   ๒๓๐ 
 ๕. ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา     ๒๓๑ 

ภาคผนวก 
 - ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมเรื่องแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - ภาพกิจกรรมสําคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเดนของสถานศึกษา 
 - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 - แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานผูเรียน 



๑ 
 

ตอนท่ี ๑ 
ขอมูลพื้นฐาน 

 
๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขท่ี ๑๗๙ ถนนตากสินมหาราช ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โทรศัพท ๐-๓๘๖๑-๑๐๑๐ โทรสาร ๐-๓๘๖๑-
๔๓๓๒ e-mail rayongwitt@yahoo.co.th website www.rayongwit.ac.th เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เนื้อท่ี ๔๘ ไร ๑ งาน เขตพื้นท่ีบริการ ๖  ตําบล ไดแก ทาประดู เนินพระ ทับมา  
บานแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน 
 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
"โรงเรียนระยองวิทยาคม" เกิดข้ึนจากการรวมโรงเรียนเกา ๒ โรงเรียนเขาดวยกัน คือโรงเรียน

ระยองมิตรอุปถัมภ (กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒) และโรงเรียนสตรีระยอง "บุญศิริบําเพ็ญ" (กอต้ังเมื่อวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๖๓) เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเปนโรงเรียนเดียวกัน
ต้ังช่ือใหมวา “โรงเรียนระยองวิทยาคม” บนเนื้อท่ีเดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ ๔๘ ไร 
๑ งานเศษ โดยมีนายกนก จันทรขจร  เปนอาจารยใหญคนแรก สวนโรงเรียนสตรีระยอง"บุญศิริบําเพ็ญ" นั้น 
ปจจุบันเปนท่ีต้ังของโรงเรียนอนุบาลระยองฝายประถม โรงเรียนระยองวิทยาคมเปนโรงเรียนแบบสหศึกษา 
จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปการศึกษา 
๒๕๑๗ กรมสามัญศึกษาไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนระยองวิทยาคมใหอยูในโครงการ ค.ม.ภ. (โครงการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมในสวนภูมิภาค)  รุนท่ี ๑ และเริ่มใชหลักสูตร ค.ม.ส. ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๑๗ เปนตนมา จากการท่ี
โรงเรียนเขาอยูในโครงการดังกลาวทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนใหมีอาคารเรียน โรงฝกงาน วัสดุครุภัณฑ 
อุปกรณตาง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากข้ึน สงผลใหโรงเรียนระยองวิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
โรงเรียนหนึ่ง จากนั้นโรงเรียนก็ไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับ ไดรับความนิยมจากผูปกครองและประชาชนท่ัวไป
สงบุตรหลานเขาศึกษาเลาเรียน ท้ังนี้เพราะโรงเรียนไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษยเกาโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม 
คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย ตลอดจนมูลนิธิฯ และองคกรหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน             
  
 แมโรงเรียนระยองวิทยาคมจะไดรับการพัฒนาจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน องคกร หนวยงาน
ตาง ๆ  แตโรงเรียนก็ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอนักเรียน ผูปกครอง ครู และชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน             
สูมาตรฐานสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rayongwitt@yahoo.co.th
http://www.rayongwit.ac.th/


๒ 
 

แผนท่ีโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๒.ขอมูลผูบริหาร 
๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ โทรศัพท ๐๘ – ๖๓๒๒ – ๓๔๔๓  

E – mail : director@rayongwit.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ด. สาขา การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตวันท่ี ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๖ เดือน 
 ๒.๒ รองผูอํานวยโรงเรียน ๔ คน 
  ๑) นายสวงษ  รักษาวงค วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. โทรศัพท ๐๙ – ๘๕๔๕ - ๑๔๙๔  
E – mail : vice_director.fin@rayongwit.ac.th รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณ 
  ๒) นางอนุกูล  มานะวรพงศ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. โทรศัพท ๐๘ – ๑๒๙๕ – ๒๓๙๖  
E – mail : vice_director.per@rayongwit.ac.th รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล 
  ๓) นางรชยา  แพงศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. โทรศัพท ๐๙ – ๗๒๔๗ – ๐๗๕๙   
E – mail : vice_director.aca@rayongwit.ac.th รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 
  ๔) นายสมปอง  โชคนิมิตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม./กศ.ม. โทรศัพท ๐๙ – ๙๓๒๔ – ๑๙๙๙ 
E – mail : vice_director.gen@rayongwit.ac.th รับผิดชอบกลุมบริหารท่ัวไป 
 
๓. ขอมูลนักเรียน ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ )  
 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ท้ังส้ิน ๑,๘๓๗ คน 
 ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๓,๘๕๔ คน 
จําแนกตามระดับช้ันเรียนท่ีเปดสอน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหองเรียน 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๔ ๒๕๙ ๓๕๖ ๖๑๕ ๔๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑๖ ๒๙๙ ๓๗๔ ๖๗๓ ๔๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๖ ๒๙๕ ๓๙๔ ๖๘๙ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๘ ๒๒๐ ๓๖๗ ๕๘๗ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๙ ๒๓๗ ๓๗๐ ๖๐๗ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๙ ๒๘๓ ๔๐๐ ๖๘๓ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๒ ๑,๕๙๓ ๒,๒๖๑ ๓,๘๕๔ ๓๘ 
  

๓) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ ๓,๔๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๒ 
 ๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๓,๗๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๘ 
 ๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๔ คน  คิดเปนรอยละ ๐.๑๐ 
 ๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  - คน  คิดเปนรอยละ - 
 ๗) จํานวนนักเรียนมีปญญาเลิศ  ๑ คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ 
 ๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๓ คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๘ 
 ๙) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน)  - คน  คิดเปนรอยละ -  
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน เฉล่ียรายป ๕๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๒๔ 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน  - คน  คิดเปนรอยละ - 
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๔ 
 

๑๒) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  มัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน  ๖๘๙ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
  มัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน  ๖๖๘ คน  คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๗ 
 ๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน เทากับ ๒๒ : ๑  (แยกตามระดับช้ัน) 
  มัธยมศึกษาตอนตน อัตราสวนเทากับ ๒๒ : ๑     
  มัธยมศึกษาตอนปลาย   อัตราสวนเทากับ ๒๑ : ๑   
 ๑๔) จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดี และนันทนาการ  ๓,๘๔๘ คน   
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง ๓,๘๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีของโรงเรียน ๓,๘๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ๓,๘๔๘ คน  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ ๓,๘๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิด ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ๓,๘๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรของสถานศึกษา ๓,๘๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
ครูประจําการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๑ นางฐิตาภา  แดงนอย ๓๗ ๑๒ ครู คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 
วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๒, 

ม.๓ 

๑๘ 

๒ นางนุชากร  คําประดิษฐ ๔๖ ๒๒ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๒, 

ม.๓ 

๒๐ 

๓ นางจําเนียร วงศสุทธ์ิ ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๒, 

ม.๓ 

๑๓ 

๔ นายชูชาติ ปญจเวทีกุล ๕๖ ๓๒ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร 

ฟสิกส/ม.๓, 
ม.๔,ม.๖ 

๑๐ 

๕ นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ ๓๕ ๑๒ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี เคมี/ม.๕,ม.๖ ๑๑ 
๖ นางศุภพิชญ  พิทยธีราพงศ ๕๗ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
โลกและดารา

ศาสตร/ 
ม.๔,ม.๖ 

๑๒ 

๗ นายประทุม คงเมือง 
 

๕๔ ๓๑ ครู คศ.๒ กศ.ม. บริหารการศึกษา ฟสิกส/ม.๖ ๕ 



๕ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๘ นายไพฑูรย  สิงหตา ๕๒ ๒๘ ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ฟสิกส/ม.๔, 
ม.๕,ม.๖ 

๑๗ 

๙ นางสาวรุงทิพย  นาวา
ประดิษฐ 

๔๕ ๒๓ ครู คศ.๓ วท.ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร

(เคมี) 

เคมี/ม.๕,ม.๖ ๕ 

๑๐ นางวนิดา  เน่ืองจํานงค ๕๔ ๒๙ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๑, 

ม.๒ 

๘ 

๑๑ นางสาวเสาวลักษณ  โรมา ๕๐ ๒๖ ครู คศ.๒ กศ.ด. วิทยาศาสตร
ศึกษา 

เคมี/ม.๔ ๙ 

๑๒ นางพีรญา  กิ๊บสัน ๓๓ ๗ ครู คศ.๒ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ เคมี/ม.๑ ๘ 
๑๓ นางฤทัย  ชูประเสริฐ ๔๗ ๒๕ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 
วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๒, 

ม.๖ 

๑๔ 

๑๔ นายอดิศร  เกิดมณี ๓๒ ๘ ครู คศ.๒ วท.บ. เคมี เคมี/ม.๒,ม.๔ ๑๑ 
๑๕ นายวชิรวิชญ  โภคเกียรติ

พัฒนา 
๓๙ ๗ ครู คศ.๒ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร
ท่ัวไป/ม.๑, 
ม.๒,ม.๓ 

๑๙ 

๑๖ นางอรอนงค  สกุลกลา ๔๑ ๑๒ ครู คศ.๓ วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.๒, 
ม.๔,ม.๕ 

๙ 

๑๗ นางสาวปติญา  ศิลาแลง ๓๘ ๑๑ ครู คศ.๓ กศ.ม.
,ศษ.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน,บริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา/ม.๔,
ม.๖ 

๑๙ 

๑๘ นางขวัญใจ  สุวรรณ ๔๑ ๑๐ ครู คศ.๓ ค.ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร:

ชีววิทยา 

ชีววิทยา/ม.๕,
ม.๖ 

๑๐ 

๑๙ นายเอกวิน  ดินโคกสูง ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา/ม.๔,
ม.๖ 

๑๐ 

๒๐ นางสาวพรทิพย  สุพรรณ
โมก 

๓๐ ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. เคมี เคมี/ม.๑,ม.๕ ๔ 

๒๑ นางสาววิมล สาดี ๓๒ ๔ ครู คศ.๑ วท.ม. ฟสิกส ฟสิกส/ม.๔, 
ม.๕,ม.๖ 

๑๒ 

๒๒ นายรณชัย  ศรีสงคราม ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ ศษ.บ. วิทยาศาสตร
ศึกษา 

ชีววิทยา/ม.๔,
ม.๕,ม.๖ 

๑๓ 

๒๓ นายชัชวาลย ใหมสวัสด์ิ ๓๗ ๗ ครู คศ.๑ ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.๔, 
ม.๕,ม.๖ 

๑๐ 

๒๔ นางสาวกัญจนญานิศา นาค
สวัสด์ิ 

๒๘ ๑ ครูผูชวย กศ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร 

เคมี/ม.๕,ม.๖ ๑๓ 

๒๕ นางสาวมลิสา  ชูยงค ๒๗ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. วิทยาศาสตร-
ชีววิทยา 

ชีววิทยา/ม.๔,
ม.๕ 

๑๑ 



๖ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๒๖ นางสาวกรรณิการ  เฮงสกุล

วงษ 
๓๑ ๘ ครู คศ.๒ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ม.๒,

ม.๔ 
๘ 

๒๗ นางสาวพรรณภัสสร  พิพัฒน
วัชรา 

๒๙ ๑ ครูผูชวย วท.บ. การสอนชีววิทยา ชีววิทยา/ม.๓,
ม.๔ 

๖ 

๒๘ นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ ๓๖ ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. เคมี เคมี/ม.๔,ม.๖ ๓ 
๒๙ นางสาวมณีรัตน  สุวรรณวารี ๓๐ ๓ ครู คศ.๑ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ชีววิทยา/ม.๔,

ม.๕ 
๐ 

๓๐ นางสาวณิชากร  นพเสริฐ ๒๗ ๑ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร 

ฟสิกส/ม.๒, 
ม.๓,ม.๖ 

๐ 

๓๑ นางกาญจนา  ชมเกษร ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๕ 

๒ 

๓๒ นางทองบิน  จรุงวงศเสถียร ๔๖ ๒๔ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒ 

๔ 

๓๓ นางนราศิริ  หมื่นจํานงค ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๔,ม.๖ 

๖ 

๓๔ นางนิศา  มีมงคล ๔๓ ๒๑ ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร/
ม.๑ 

๗ 

๓๕ นางสาวศิวพร  ชาลีชาญ ๕๕ ๓๔ ครู คศ.๒ ศศ.ม. การสอน
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร/
ม.๖ 

๔ 

๓๖ นางสุจิตรา  สระมณ ี ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๔ 

๗ 

๓๗ นางสาวสุชาดา  สวัสดี ๓๒ ๙ ครู คศ.๒ ค.ม. วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา 

คณิตศาสตร/
ม.๓,ม.๔ 

๑๑ 

๓๘ นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร ๓๑ ๗ ครู คศ.๒ วท.ม. คณิตศาสตร
ศึกษา 

คณิตศาสตร/
ม.๕,ม.๖ 

๖ 

๓๙ นางสาวพนิดา  สาครเสถียร ๕๔ ๒๒ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๕ 

๒ 

๔๐ นางรัศมี  สมชาติ ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒,ม.๓ 

๑๑ 

๔๑ นางธนาภรณ  โคตรนารา ๓๘ ๑๑ ครู คศ.๓ วท.ม. เทคโนโลยีวิจัย
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒,ม.๓,

ม.๖ 

๑๕ 

๔๒ นางสาวสถาพร  บุตรใสย ๓๖ ๑๔ ครู คศ.๒ ค.ม. วิจัยการศึกษา คณิตศาสตร/
ม.๒,ม.๔ 

๘ 

๔๓ นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

คณิตศาสตร/
ม.๒ 

๖ 

๔๔ วาท่ี ร.ต.ธีระพงศ ไทยสี
หราช 

๖๐ ๓๖ ครู คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒ 

๑ 

๔๕ นางสาวนัฐฏธปภา หมาย
พาณิชย 

๓๑ ๘ ครู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๔ 

๑๖ 



๗ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๔๖ นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ ๓๓ ๗ ครู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/

ม.๓,ม.๖ 
๔ 

๔๗ นายปทม สินพานิช โรจ
นพงษ 

๓๙ ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๔,ม.๖ 

๑๔ 

๔๘ นางสาวพรประภา อัศว
เสถียร 

๒๕ ๑ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๓,ม.๔ 

๑๐ 

๔๙ นางสาวอลิษา งดงาม ๒๙ ๑ ครูผูชวย วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๓,ม.๕ 

๘ 

๕๐ นางรัชดาวัลย  หิรัณยากาศ ๔๑ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๑ 

๕๑ นายเสวตร  โคตรนารา ๓๙ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒,ม.๓,

ม.๖ 

๑๑ 

๕๒ นายสุรพงษ  คชรินทร ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอน
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร/
ม.๕ 

๖ 

๕๓ นางสาวนิสา  ย่ังยืน ๓๐ ๔ เดือน ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๓,ม.๔ 

๐ 

๕๔ นายกังวาฬ  ยมจินดา ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๖ 

๑๒ 

๕๕ นางสาวกุมารี  แยมศรี ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๔ 

๑๕ 

๕๖ นางบุณยวีร  อวยสวัสด์ิ ๖๐ ๓๙ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/
ม.๑ 

๒๑ 

๕๗ นางวราภรณ  รัตนเหลี่ยม ๕๕ ๑๘ ครู คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๕ 

๑๑ 

๕๘ นางศรีธร  สุขเกษม ๕๘ ๓๓ ครู คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๕ 

๑๕ 

๕๙ นางสุเนตรา  ศรีสุข ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๓,ม.๖ 

๗ 

๖๐ นางดารณี  แสงออน ๕๑ ๒๕ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๑ 

๗ 

๖๑ นางกฤษฎาพร  สุวรรณ
ประสิทธ์ิ 

๔๖ ๒๓ ครู คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๕,ม.๖ 

๘ 

๖๒ นายนาวี  เวทวงศ ๔๘ ๒๕ ครู คศ.๓ ศศ.ม. การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๕,ม.๖ 

๓๘ 

๖๓ นางสาวจันทรจิรา  พรมมา ๓๕ ๗ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๑ 

๗ 

๖๔ นางชัญญานุช บุญยะพุกกะ
นะ 

๓๗ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๑,ม.๖ 

๔ 



๘ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๖๕ นางรงควดี  รัตนากร ๕๐ ๒๖ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/

ม.๓,ม.๕ 
๖ 

๖๖ นางสาวกรรณภัทร เรียง
เทียมขวา 

๓๐ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๒ 

๗๕ 

๖๗ นางสาวอัจฉรา  ชาญสําโรง ๓๑ ๗ ครู คศ.๑ M.Ed. teaching 
English as.a 

seccond 
language 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓ 

๗ 

๖๘ นางสาวนภสร  รักษาสัตย ๓๒ ๗ เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส ภาษา
ฝรั่งเศส/ม.๔,

ม.๕,ม.๖ 

๖ 

๖๙ นางปวีณนุช  ไวทยานันทกุล ๓๘ ๖ ครู คศ.๑ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๔,ม.๕ 

๕ 

๗๐ นางสาววารุณี  แสงดา ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๕ 

๖ 

๗๑ นางสาวศิริกาญจน  ชุติมา
มารค 

๓๖ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๔ 

๗ 

๗๒ นางสาววิลาพร  ชุมภูกุล ๒๘ ๕ เดือน ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๓ 

๖ 

๗๓ นางสาวดวงฤทัย  ใจดี ๒๕ ๔ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๕ 

๑ 

๗๔ นางสาวสมนาถ ยอดมณี ๔๕ ๑๑ ครู คศ.๓ ปร.ด. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๔,ม.๕

ม.๖ 

๒๔ 

๗๕ นางสุภารัตน  นอยนาง ๓๕ ๑๐ ครู คศ.๓ ศษ.ม. วิทยาศาสตร
ศึกษา 

เคมี /ม.๓,ม.
๔,ม.๖ 

๑ 

๗๖ นางสาวตรี  ปรีเดช ๒๙ ๑ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๕,ม.๖ 

๐ 

๗๗ นางสาวจันทา  จําปกลาง ๓๙ ๑๖ ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/ 
ม.๑,ม.๔,ม.๕ 

๓๔ 

๗๘ นางอาทยา  ธนชัยศักด์ิ ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ บธ.บ. บริหารธุรกิจ ภาษาญ่ีปุน/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๑๗ 

๗๙ นายมงคลวัฒน  ดี โนเบรกา ๓๙ ๗ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี/
ม.๒,ม.๓,ม.๔ 

๒๔ 

๘๐ นายศรายุทธ  กวงแหวน ๓๐ ๖ ครู คศ.๑ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน/ม.
๑,ม.๖ 

๒๖ 

๘๑ นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ ๒๘ ๕ เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ 
ม.๔,ม.๕ 

๔ 

๘๒ นางสาวนิศาลัย  สงวนจิต ๕๕ ๓๑ ครู คศ.๒ กศ.บ. ประวัติศาสตร สังคมศึกษา/
ม.๔,ม.๖ 

๖ 



๙ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๘๓ นางกาญจนา  ฉายาลักษณ ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๓ กศ.ม. การมัธยมศึกษา

(การสอนสังคม
ศึกษา) 

สังคมศึกษา/
ม.๓ 

๑๑ 

๘๔ นางจิราวรรณ  ปญจเวทีกุล ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๓ 

๖ 

๘๕ นายพนม  ศิลาแลง ๕๔ ๓๔ ครู คศ.๓ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๒ 

๖ 

๘๖ นางสาวกิตตนิษฐทิชา  สาคร
พานิช 

๕๗ ๒๕ ครู คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๔,ม.๖ 

๖ 

๘๗ นายสุวรรณ เพ่ิมสมบัติ ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ กศบ.
,น.บ. 

สังคมศึกษา
,นิติศาสตร 

สังคมศึกษา/
ม.๖ 

๑ 

๘๘ นางอรอนงค  พฤกษา ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ บธ.บ. บริหารธุรกิจ สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๕ 

๕ 

๘๙ นางกุลกัญญาณ  ทิพนาค ๕๘ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา/
ม.๖ 

๑๘ 

๙๐ นายจรูญ  งามประยูร ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษา/
ม.๖ 

๘ 

๙๑ นางสาวเพ็ญรัตน  เกษมจิตต ๓๙ ๕ ครู คศ.๑ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๔,ม.๖ 

๑๘ 

๙๒ นางทรรศมน อาจคงหาญ ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๕,ม.๖ 

๓ 

๙๓ นายอรรถพล  วงศบุปผา ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๓๙ 

๙๔ นายชัชพล แสงงามปลั่ง ๒๘ ๑ ครูผูชวย ศ.ม. เศรษฐศาสตร
การเงิน 

สังคมศึกษา/
ม.๓,ม.๔,ม.๕,

ม.๖ 

๒๐ 

๙๕ นางสาวสุธาสินี  นัทธีประทุม ๒๖ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๒,ม.๓ 

๑๐ 

๙๖ นางโชติกา  ครอสส ๓๙ ๕ ครู คศ.๑ วท.ม. ภูมิศาสตร สังคมศึกษา/
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

๑๓ 

๙๗ นางชลาลัย  แกวศรีไตร ๓๒ ๕ เดือน ครูผูชวย บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

สังคมศึกษา/
ม.๑ 

๔ 

๙๘ นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม ๓๗ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา/
ม.๓ 

๐ 

๙๙ นายดิเรก อุทรทวิการ ณ 
อยุธยา 

๓๓ ๔ ครู คศ.๑ ศศ.บ./
ร.บ./
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร/
ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร/
ไทยคดีศึกษา 

สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๖ 

๑ 

๑๐๐ นางจินพร  เชื้อบุปผา ๕๔ ๒๘ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย/ 
ม.๓ 

๗ 



๑๐ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๑๐๑ นางฉัตรอมร  คงธนาคมธัญ

กิจ 
๔๙ ๒๖ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.๕ 
๕ 

๑๐๒ นายรัชชัย  ชางหลอ ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.
๑,ม.๓ 

๒ 

๑๐๓ นายวรรณกรัยซ  ไกรวัลย ๕๑ ๒๕ ครู คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.
๕,ม.๖ 

๘ 

๑๐๔ นางสาวสุดใจ  กิจสําเร็จ ๕๔ ๒๗ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ม.
๔,ม.๖ 

๒๓ 

๑๐๕ นางสาวณัฏฐณิชา  ธุวดารา
ฤทธ์ิ 

๓๒ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๒ 

๔ 

๑๐๖ นางจุไรรัตน  ศิริภลู ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.
๔,ม.๖ 

๓ 

๑๐๗ นางสาวมณีวรรณ  ลนล้ํา ๓๗ ๗ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ภาษาไทย/ 
ม.๒,ม.๔,ม.๖ 

๑ 

๑๐๘ นางนัฏฐภรณ  แกนสาร ๔๐ ๙ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ม.
๒,ม.๕,ม.๖ 

๑๐ 

๑๐๙ นางสาวมะลิวัลย เนินกลาง ๓๐ ๗ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.๑ 

๒ 

๑๑๐ นางรัตนาภรณ เปยะกัง ๔๖ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๔,ม.๕ 

๕ 

๑๑๑ นายภูวนันท  ศรีเมือง ๒๘ ๕ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๒,ม.๓ 

๐ 

๑๑๒ นางสาวอรทัย  ใสแสง ๒๖ ๔ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๒,ม.๔ 

๐ 

๑๑๓ นางสาวยุพิน  แบนไทย ๒๘ ๒ ครูผูชวย กศ.บ. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.๕,ม.๖ 

๐ 

๑๑๔ นายนเรศ  ถาวรกิจ ๕๒ ๒๗ ครู คศ.๓ ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา/ม.
๑,ม.๓,ม.๔, 
ม.๕,ม.๖ 

๑๒ 

๑๑๕ นางสาวแสงเดือน  โอทาน ๔๗ ๑๙ ครู คศ.๓ วท.ม. วิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกาย
และการกีฬา 

พลศึกษา/ม.๔ ๑๔ 

๑๑๖ นายวรวิทย  วีระไพบูลย ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๒,ม.๓ 

๑๒ 

๑๑๗ นางสาวพินิจ  ลีอุดม 
 

๓๖ ๓ ครู คศ.๑ ศศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๑ ๗ 

๑๑๘ นายธีรเดช  ประสิทธินาวา ๕๒ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๒ 

๖ 

๑๑๙ นายสราวุธ  พรหมมาศ ๒๙ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๑, 
ม.๒,ม.๓,ม.๔ 

๑๔ 



๑๑ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๑๒๐ นายศราวุธ  ชินสุภางคภิเมช ๓๕ ๑ ครูผูชวย วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 

ม.๑,ม.๔ 
๑๔ 

๑๒๑ นายธนาเดช  ศรัทธาผล ๕๐ ๕ ครู คศ.๑ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา/ม.๑ ๑ 

๑๒๒ นายเอกลักษณ  นรินทร ๓๒ ๕ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๔,ม.๕ 

๒ 

๑๒๓ นายอภิสิทธ์ิ  อภิญ ๓๒ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๔ 

๒ 

๑๒๔ นางสาวปุณยวีร  กร่ํากระ
โทก 

๓๘ ๑ เดือน ครูผูชวย วท.บ. วิทยาศาสตรการ
กีฬา 

พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๔,

ม.๕,ม.๖ 

๐ 

๑๒๕ นายชนารัตน  คําออน ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๔ ค.บ. อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๑๙ 

๑๒๖ นายพงษศักด์ิ  วนิชรัตน ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา 

อุตสาหกรรม/
ม.๑,ม.๒ 

๒ 

๑๒๗ นางอัจฉรา  รัตนวงษ ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ วท.ม. การสอน
คณิตศาสตร 

คอมพิวเตอร/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๒๓ 

๑๒๘ นางสาวธนิดา  ไพพินิจ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ศศ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรกิจ/ 
ม.๒,ม.๕ 

๐ 

๑๒๙ นางจินตนา  อุตภาพ ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศึกษา เกษตรกรรม/
ม.๓ 

๐ 

๑๓๐ นายชูศักด์ิ  อริยเกศมงคล ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

อุตสาหกรรม/
ม.๖ 

๑๑ 

๑๓๑ นายบุญเลิศ  เปนธรรม ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

อุตสาหกรรม/
ม.๔ 

๒ 

๑๓๒ นายปรีชา  ราชวัฒน ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๒ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป อุตสาหกรรม/
ม.๓,ม.๖ 

๓ 

๑๓๓ นางสาวโสมวรรณ  พันธุสกุล ๓๗ ๑๒ ครู คศ.๒ กศ.ม. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

คอมพิวเตอร/
ม.๑,ม.๓ 

๖ 

๑๓๔ นายชวนันท  แสนแทน ๓๔ ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร/
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

๖ 

๑๓๕ นางนงลักษณ  กํามหาวงษ ๕๓ ๓๒ ครู คศ.๓ กศ.บ. บรรณารักษ คหกรรม/ 
ม.๕,ม.๖ 

๔ 

๑๓๖ นายลิขสิทธ์ิ  สวนจันทร ๒๘ ๑ ครูผูชวย วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร/
ม.๒,ม.๕ 

๗ 

๑๓๗ นางสาวศิริกมล  วุฒิอินทร ๓๗ ๒ เดือน ครูผูชวย ค.บ. คหกรรมศาสตร คหกรรม/ 
ม.๔,ม.๕ 

๒ 

๑๓๘ นางสาวพิชญาภา  สมบูรณ ๓๒ ๑ เดือน ครูผูชวย วท.บ. เกษตรศึกษา เกษตรกรรม/
ม.๒,ม.๓,ม.๖ 

 

๐ 



๑๒ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จํานวน
ครั้ง/ชม. 
ท่ีรับการ
พัฒนา/

ป 
๑๓๙ นายวรรธนะ  คัทจันทร ๒๕ ๑ เดือน ครูผูชวย วท.ม. คอมพิวเตอร

ศึกษา 
คอมพิวเตอร/

ม.๓,ม.๔ 
๐ 

๑๔๐ นายชูชัย  นาคปน ๔๘ ๒๔ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ดุริยางคไทย ดนตร/ีม.๑, 
ม.๓,ม.๔ 

๒๔ 

๑๔๑ นายไชยยศ  ธรรมสุนทร ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร/ี 
ม.๔,ม.๖ 

๖ 

๑๔๒ นางสุภา  ใยไพโรจน ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา นาฏศิลป/ม.๔ ๑๓ 
๑๔๓ นางสาวสาวิตรี  รุงศิร ิ ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ. ดนตรีศึกษา: 

ดนตรีไทย 
ดนตร/ี 
ม.๒,ม.๓ 

๑๓ 

๑๔๔ นางสาวนุชสรา  โพธ์ิพิทักษ ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนนาฎย
สังคีต(ดนตรีไทย) 

ดนตร/ีม.๓,ม.
๔,ม.๕,ม.๖ 

๑๒ 

๑๔๕ นางสาวชัญญารักษ นาคปน ๓๐ ๔ ครู คศ.๑ ศศ.บ. นาฏศิลปไทย นาฏศิลป/ม.๓ ๙ 
๑๔๖ นายพรรณพงศ สมจิตต ๒๖ ๒ ครูผูชวย ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป/ 

ม.๔,ม.๕ 
๑๐ 

๑๔๗ นายรพีภพ ใบเจริญ ๒๘ ๑ ครูผูชวย ศป.บ. จิตรกรรม จิตรกรรม/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๓ 

๑๓ 

๑๔๘ นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ ๒๘ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. การสอนศิลปะ จิตรกรรม/ 
ม.๒,ม.๓ 

๙ 

๑๔๙ นางสาวรสสุคนธ  กรีจังหรีด ๒๘ ๑ เดือน ครูผูชวย ค.บ. นาฏศิลป นาฏศิลป/ 
ม.๑,ม.๔ 

๑ 

๑๕๐ นางสาวพรรณทิพย  ตนเถา ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๓ ค.ม. การสอน
ภาษาไทย 

งานแนะแนว/
ม.๖ 

๗ 

๑๕๑ นางมณีรัตน  จิรปฐมกุล ๕๖ ๓๔ ครู คศ.๓ ศศ.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

งานแนะแนว/
ม.๓ 

๕ 

๑๕๒ นางศรีสุข  กรุยรุงโรจน ๕๗ ๒๑ ครู คศ.๓ วท.บ. จิตวิทยา งานแนะแนว/
ม.๕ 

๘ 

๑๕๓ นางลัคนา  ปญญาฤทธ์ิ ๕๕ ๒๘ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศึกษา งานหองสมุด/
ม.๒ 

๕ 

๑๕๔ นายวิชาญ  หมื่นพวง ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา งานกิจกรรมใน
เครื่องแบบ/ 

ม.๓ 

๑๓ 

๑๕๕ นายอาณัติ ชุมเจริญ ๓๒ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

งานกิจกรรมใน
เครื่องแบบ/ 

ม.๒ 

๒๙ 

๑๕๖ นางสาวสวัจฉรัตน จันทร
สวาง 

๓๑ ๒ ครูผูชวย ศศ.บ. จิตวิทยา งานแนะแนว/
ม.๔ 

๙ 

 จํานวนครูท่ีสอนตรงเอก   ๑๔๖   คน  คิดเปนรอยละ  ๙๓.๕๙ 
 จํานวนครูท่ีสอนตรงตามความถนัด   ๑๕๖   คน  คิดเปนรอยละ   ๑๐๐ 
 



๑๓ 
 

ครูอัตราจาง 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 
จางดวยเงิน 

๑ นายศักด์ิสิทธ์ิ  โพธ์ิ
ดํากล่ํา 

๓๓ ๕ ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
/ม.๑,ม.๒ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๒ นายไพรวัลย  จําปา

ทอง 
๒๗ ๕ วท.บ. วิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา 
พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓ นางสาวกชพรรณ  
ออนระทวย 

๓๓ ๘ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๔ 

งบประมาณ 
สพฐ. 

๔ นายพนม  จันทร
เผือก 

๓๓ ๙ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๕ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๕ นายธีรทัศน  พิทยธี

ราพงศ 
๒๖ ๒ ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 

ม.๑,ม.๒, 
ม.๔,ม.๕ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๖ นายวินิจ  สุขจั่นผล ๓๐ ๓ วท.บ. นันทนาการ กิจกรรมใน

เครื่องแบบ/
ม.๒,ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗ นายสุชาติ  รุงวิชา
วิวัฒน 

๒๙ ๓ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร/
ม.๑,ม.๓, 
ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๘ นางสาวสุวดี  ปาน
เงิน 

๔๐ ๓ บธ.บ. ทรัพยากรมนุษย เกษตรกรรม/
ม.๒ 

งบประมาณ 
สพฐ. 

๙ นางพาณี  ตะเวที
กุล 

๖๕ ๔ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๖ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๑๐ นางสาวพรทิวา  

รัตนะ 
๒๗ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/

ม.๓,ม.๔ 
เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๑ นางสาวจุฑามาศ  
บวรสถิตย 

๒๗ ๒ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๒ นางสาวกนกพร  
มโนชมภ ู

๒๗ ๑ วท.บ. เคมี เคมี/ม.๑,ม.๒,
ม.๔,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๓ นายณัฐพงศ  เอ่ียม
เสถียร 

๒๖ ๒ กศ.บ. การสอนเคมี เคมี/ม.๑,ม.๒,
ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๔ นางสาวภัทรชริญา  
คณาภิบาล 

๒๘ ๒ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๒,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๕ นางสาวสุภาวดี  โส
ตะ 

๒๘ ๓ กศ.บ. การสอนฟสิกส ฟสิกส/ม.๓, 
ม.๔,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๖ นายราชสิทธ์ิ  คํา
สอนเจริญ 

๒๓ ๘ เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๑๗ นายทศพล  ธรรม
วงศ 

๒๕ ๙ เดือน กศ.บ. เคมี เคมี/ม.๒,ม.๓,
ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

 



๑๔ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 
จางดวยเงิน 

๑๘ นางสาวบังอร  แสง
ภักดี 

๒๗ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๔ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๑๙ นายบรรจบ  วงคสุ

พรรณ 
๒๘ ๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ/

ม.๒,ม.๔ 
เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๐ นางมงคลรัตน  บุญ
สุข 

๔๕ ๒ ศษ.บ. การแนะแนว แนะแนว/ม.๑ เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๑ นางสาวสิริรัญญา  
ใจปน 

๒๘ ๒ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๒ นายบรรดาศักด์ิ  กํา
ประโคน 

๒๘ ๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๒ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๓ วาท่ีรอยตรี โกวิทย 
สีวัง 

๒๗ ๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๑,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๔ นางสาวนฤมล  ปาง
ประโคน 

๒๖ ๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๕ นางสาวสิริมา  พวง
ขจร 

๒๘ ๓ กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.๓ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๒๖ นางสาวสุกัญญา  

พลาหาญ 
๒๖ ๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.๒ 
เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๗ นางสาวลลิตา  
เกษมจิตต 

๒๗ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๘ นางสาวธามม  พร
ธัญกิจ 

๒๘ ๑๐ วัน น.บ. นิติศาสตร สังคมศึกษา/
ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๒๙ นายเอกพงษ  ธนะ
ศร ี

๒๙ ๒ ศป.บ. จิตรกรรม จิตรกรรม/ม.๒,
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๐ นางสาวมลฤดี  สวน
ดี 

๒๘ ๓ ศศ.บ. นาฏศิลปไทยศึกษา นาฏศิลป/ม.
๒,ม.๓ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๓๑ นางสาวเบญจมาศ  

วงศพิทักษ 
๒๘ ๔ ศศ.บ. นาฏศิลปไทยศึกษา นาฏศิลป/ม.

๑,ม.๒,ม.๓ 
เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๒ นายวัชรพล  ทอง
นพคุณ 

๒๙ ๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๓ นางสาวกนกวรรณ  
จันทรเสน 

๒๘ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๓,ม.๖ 

 เงินอุดหนุนการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๔ นายกิตติวุฒิ  สิริ
ภัคนันท 

๒๕ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๕ นางสาวพัชรี  แสง
ขาว 

๒๘ ๓ กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา/
ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๖ นางสาวศิริรัตน  มี
ฤทธ์ิ 

๒๙ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๓,ม.๖ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 



๑๕ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 
จางดวยเงิน 

๓๗ นายวิทวัส  วังเปง ๒๕ ๒ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๑,ม.๒, 
ม.๓,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๘ นางสาวศโรชา  
ฤทธิจักรคํา 

๒๕ ๑ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ม.๒,
ม.๔,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๓๙ นายวัชระ  ปะติโก ๒๘ ๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๕,ม.๖ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๔๐ นางสาวกฤษณา บุบ

ผาเจริญ 
๒๖ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/

ม.๒,ม.๓,ม.๖ 
เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๑ นางสาวรุงนภา  
พวงพี 

๒๖ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๒,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๒ นางเสาวภา เมน
แดง 

๖๒ ๑ กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา/ 
ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๓ นายชนะ โชคสกุล ๖๓ ๑ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป สุขศึกษา/ 
ม.๒,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๔ นางสกลสุภา  แสวง
ผล 

๓๗ ๑ ค.บ. ภาษาไทย แนะแนว/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๓ 

เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๔๕ นางสาวรัตนาพร  

ต๊ิบประสอน 
๓๗ ๑ บธ.บ. การบัญชี คหกรรม/ม.๑ เงินอุดหนุน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๔๖ นายนิธิทัศน  สัจ
สุวรรณ 

๓๘ ๒ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป อุตสาหกรรม/
ม.๒,ม.๓,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๗ นางสาวสุชานาถ  ศิ
ริช ู

๒๕ ๑๑ เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๘ นางสาวเชิญพร  
อารามรักษ 

๒๖ ๑๑ เดือน ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๒ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๔๙ นางสาววิภาวรรณ  
มีคุณ 

๒๔ ๘ เดือน ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๔ 

งบประมาณ 
สพฐ. 

๕๐ นางสาวสุพัตรา  
สาล ี

๒๖ ๑ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/
ม.๒,ม.๔ 

งบประมาณ 
สพฐ. 

๕๑ นายธารวิชญ  กิตติ
สุนทโรภาศ 

๒๖ ๑๑ เดือน ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอร/
ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๒ นายภาณุมาศ  
ควนพิน 

๓๒ ๑๐ เดือน วท.ม. ฟสิกส ฟสิกส/ 
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๓ นางสาวศรัณยา  
ฤทธิเลิศ 

๖๑ ๖ เดือน ศศ.ม. การสอนฝรั่งเศส ภาษา
ฝรั่งเศส/ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๔ วาท่ีรอยตรีหญิง พิช    
ชานันท ขวัญประเสริฐ 

๓๐ ๖ เดือน รป.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สังคมศึกษา/
ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๕ นางสาวสิริรัญญา  
พฤคฌาญาณ 

๒๙ ๑ กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 



๑๖ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 
จางดวยเงิน 

๕๖ นายนิพนธ  ดวงคํา
จันทร 

๒๕ ๕ เดือน วท.บ. จิตวิทยา แนะแนว/ 
ม.๑,ม.๒,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๗ นางสาวปรีดาวรรณ  
วิชาธิคุณ 

๒๕ ๔ เดือน กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา/
ม.๒,ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๕๘ นางสาวเมสญา  
แทนสงา 

๒๕ ๔ เดือน กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๔ 

งบประมาณ 
สพฐ. 

๕๙ นางสาวเสาวณีย  
บุญหนัก 

๒๕ ๓ เดือน วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.๑, 
ม.๒,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๐ นางสาวนุชนาฎ  
สามัญ 

๓๑ ๓ เดือน ศป.บ. นาฏศิลปไทย นาฏศิลป/ 
ม.๒,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๑ นางสาววิศณี  มี
พืชน 

๒๖ ๓ เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๒ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๒ นางอนุช  กาลัน
สีมา 

๔๙ ๑ ศศ.บ. บานและชุมชน คหกรรม/ม.๑ เงินอุดหนุน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๖๓ Ms. Buparat   

Pinyo 
๖๙ ๘ - Master Degree in 

Educational (school 
quidance and 

Counseling)/Bachelor 
of Liberal Arts 

History and English 

สังคมศึกษา/
ม.๑,ม.๒,ม.๓,

ม.๔,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๔ Ms. Jennifer M. 
Padilla 

๓๕ ๑๑ - Bachelor of Applied 
Science in 

Environmental 
Science 

วิทยาศาสตร/
ม.๑,ม.๒ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๕ Mr. Dizon Cueto 
Perez 

๓๗ ๑๐ - Bachelor of Science 
in Mechanical 
Engineering 

 

คณิตศาสตร/
ม.๒,ม.๓ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๖ Mr. Carl Brown ๕๖ ๑๐ - Bachelor of Science 
with Second Class 

Honours 

พลศึกษา/ 
ม.๑,ม.๒, 
ม.๓,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๗ Mrs. Maria Vinia 
Roduta Perez 

๓๕ ๙ - Bachelor of 
Secondary Education 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๑,ม.๓,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๘ Ms. Sarah Louise  
Sukkum 

๓๐ ๔ - Bachelor of Science ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๖๙ Ms. Janet Totto 
Roduta 

๓๙ ๔ - Bachelor of Science 
in Accountancy 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๑ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๐ Mr. Marc Antoon 
Jozef 
Vanzieleghem 
 

๕๔ ๒ - Diploma 
Orthopedagogie 

ภาษาฝรัง่เศส/ 
ม.๔,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 



๑๗ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 
จางดวยเงิน 

๗๑ Mr. Dennis 
Boltron Escala 

๒๘ ๑ - Bachelor of Arts ภาษาอังกฤษ/
ม.๑,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๒ Mr.John Anthony 
Revill 

๔๖ ๑ - Master of Arts, 
Representation, 

Cinema and Media 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๓ Mrs. Janilyn 
Gabuco Revilla 

๔๐ ๑ - Bachelor of 
Secondary Education 

Mathematics 

คณิตศาสตร/
ม.๓,ม. 
๔,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๔ Ms. Alyssa Marie 
Bernardez Awao 

๒๖ ๑ - Bachelor of 
Secondary 

Education, English 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๔,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๕ Ms.Wilma Linga 
Lianes 

๔๓ ๑ - Bachelor in 
Secondary 

Education-General 
Science 

ชีววิทยา/ 
ม.๒,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๖ Ms.Arlish 
Mendoza Carpio 

๒๘ ๑ - Bachelor of Science, 
Civil Engineering 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๑,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๗ Mr.Stacy Alan 
Sheridan 

๓๒ ๘ เดือน - Bachelor of Arts in 
History 

สังคมศึกษา/
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๘ Ms.Tanya Nicole 
Shahjanian 

๓๐ ๖ เดือน - Bachelor of Political 
Science 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๓,ม.๔ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๗๙ Ms.Charlotte 
Rachel Marx-
Arpadi 

๒๙ ๖ เดือน - Bachelor of Science, 
Biology 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,ม.๕ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๘๐ Mr.Daisuke Ueno ๓๔ ๖ เดือน - Japanese ภาษาญ่ีปุน/
ม.๓,ม.๔, 
ม.๕,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

๘๑ Mr. Fernie 
Villanueva 
Bucang 

๓๐ ๖ เดือน - Master of Arts, 
Language 

Teaching/Bachelor 
of Secondary 

Education, English 

ภาษาอังกฤษ/
ม.๓,ม.๖ 

เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค 

 
๕.ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 อาคารเรียนจํานวน 6 หลัง อาคารอเนกประสงค 12 หลัง บานพักครู 11 หลัง บานพักภารโรง 4 หลัง 
สวม 4 หลัง ศาลาพักรอน 2 หลัง ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลัง เรือนเพาะชํา 1 หลัง สระวายน้ํา 1  สระ  
สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม หองฟตเนส 1 หอง สนามตะกรอ 1 สนาม สวนกาญจนา
ภิเษก 1 สวน สวนสุขภาพ 1 สวน และอัฒจันทร 6 อัฒจันทร 
 
 
 



๑๘ 
 

๖. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ – จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๑,๑๐๖,๔๗๐ งบดําเนินการ /เงินเดือน คาจาง ๑๙,๓๘๒,๕๐๙.๒๕ 
เงินนอกงบประมาณ ๕๘,๗๖๕,๖๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔๔,๗๕๑,๒๔๑.๖๗ 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ๕๙๒,๔๐๐   

รวมรายรับ ๘๐,๔๖๔,๔๗๐ รวมรายจาย ๖๔,๑๓๓,๗๕๐.๙๒ 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงนิคาจาง  คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๙ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเปนรอยละ ๕๕.๖๒ ของรายรับ 
 
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง มีประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก สถานท่ีราชการและสถานประกอบการ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ 
ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก
โดยท่ัวไป คือ งานเทศกาลผลไมและของดีเมืองระยอง งานหมผาพระเจดียวัดกลางน้ํา งานวันสุนทรภู งานวันตาก
สินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครระยอง 
 ๗.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพหลัก คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(๔๐%) พนักงานบริษัท (๓๐%) ธุรกิจสวนตัว (๒๐%) และทําสวน (๑๐%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ๕๐,๐๐๐ บาท/ป จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว ๔ คน 
 ๗.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  
      อยูในแหลงชุมชนเปนสังคมเมือง ประชาชนสวนใหญมีความรู ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผูปกครอง ดานแหลงเรียนรูและทรัพยากรดานตาง ๆ  
 
๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 1/2  
 หองเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร  2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1 1.0 40  ศ21102 ศิลปศึกษา 2 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค21203 คณิตศาสตร 1.0 40  ค21204 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค20211 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 1 1.0 40  ค20212 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 2 1.0 40 
ว21201 ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 0.5 20  ว21202 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 0.5 20 
ว21211 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 1.0 40  ว21212 วิทยาศาสตรกับความงาม 1.0 40 
พ21201 วายนํ้า 1 0.5 20  พ21202 วายนํ้า 2 0.5 20 
ง21241 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1 1.0 40  ง21242 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 2 1.0 40 
อ21211 ภาษาอังกฤษ เพ่ือการอานและ

การเขียน 
1.0 40  อ21212 ภาษาอังกฤษ เพ่ือการอานและ

การเขียน 
1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
 รวม 6.0 240   รวม 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   - 7.5   กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน   - 7.5 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.0 740  รวมทั้งหมด 17.0 740 
           
  

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2/2 
 หองเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร  4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปศึกษา 3 1.0 40  ศ22102 ศิลปศึกษา 4 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง22103 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5 20  ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ค22203 คณิตศาสตร 1.0 40 
 ท22211 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิง

วิชาการ** 
1.0 40 

ค20213 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 3 1.0 40  ค22204 คณิตศาสตร 1.0 40 

ว22211 
ทฤษฎีความรู ธรรมชาติและ
การสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร 
* 

1.0 40 
 

ค20214 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 4 1.0 40 

ว20281 
วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 1 
*** 

1.0 40 
 

ว20282 
วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 2 
**** 

1.0 40 

ว22212 อิเล็กทรอนิกส 1.0 40  ว22243 IPST-MicroBox 1.0 40 

อ22211 
ภาษาอังกฤษ สําหรับ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

1.0 40 
อ22212 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(พูด – เขียน) 

1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   

รวม 6.0 240  รวม 6.0 240  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
15 
15 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.0 740  รวมทั้งหมด 17.0 740 
 *    ใชเรียนแทนวิชา  IS 1  ตามขอกําหนดมาตรฐานสากล  แทน รายการ  การศึกษาคนควาและสรางองคความรู      

**  ใชเรียนแทนวิชา  IS 2  ตามขอกําหนดมาตรฐานสากล  แทน รายการ การสื่อสารและการนําเสนอ 
        ***   วิชาน้ีใชแทนวิชา  โครงงาน 1        

       **** วิชาน้ีใชแทนวิชา โครงงาน 2   
 
 



๒๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/12 – 3/13 
 หองเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 
ศ23101 ศิลปศึกษา 5 1.0 40  ศ23102 ศิลปศึกษา 6 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5 20  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค23203 คณิตศาสตร 1.0 40  ค23204 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค20215 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 5 1.0 40  ค20216 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 6 1.0 40 

ว20283 
โครงงานวิทยาศาสตร 3 1.0 40  

ว23212 
พลังงานทดแทนกับการใช
ประโยชน 

1.0 40 

ว23211 เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 1.0 40  อ23212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 1.0 40 
อ23211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 1.0 40   หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
ง23244 การออกแบบเทคโนโลยี 1.0 40      

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
 รวม 6.0 240   รวม 4.0 160 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน  
- I20903 การนําความรูไปใชบริการสงัคม 
  (บูรณาการ)   

- 7.5 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 17.0 740  รวมทั้งหมด 15.0 660 

   
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/8 – 1/11 
 หองเรียน EIS  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร  2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1 1.0 40  ศ21102 ศิลปศึกษา 2 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ค21201 คณิตศาสตร 0.5 20  ค21202 คณิตศาสตร 0.5 20 
ว21201 ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 0.5 20  ว21202 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 0.5 20 
พ21201 วายนํ้า 1 0.5 20  พ21202 วายนํ้า 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20  อ20202 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20  จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 13.5 600  รวมทั้งหมด 13.5 600 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 – 2/7   
หองเรียน EIS  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร  4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปศึกษา 3 1.0 40  ศ22102 ศิลปศึกษา 4 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ  3 0.5 20  ง22103 การงานอาชีพ  4 0.5 20 
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5 20  ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

I20201 การศึกษาคนควาและสราง
องคความรู * 

1.0 40  I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ* 1.0 40 

ค22201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค22202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว22209 โครงงานวิทยาศาสตร 1 1.0 40  ว22210 โครงงานวิทยาศาสตร 2 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   

         
         
         
         
         
         

วิชาเพ่ิมเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต    วิชาเพ่ิมเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 14.0 620  รวมท้ังหมด 14.0 620 

* เรียนทุกหอง                       
          

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 – 3/7   
หองเรียน EIS  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 
ศ23101 ศิลปศึกษา 5 1.0 40  ศ23102 ศิลปศึกษา 6 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5 20  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค23201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค23202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว23213 โครงงานวิทยาศาสตร 3  1.0 40  ว23214 โครงงานวิทยาศาสตร 4 1.0 40 
ส20203 ระยองศึกษา* 0.5 20  ส20204 เอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกยุค

ปจจุบัน* 
0.5 20 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)   

         
         
         
         
         
         
         

วิชาเพ่ิมเติมสามารถเลือกเรียนได   2.5  หนวยกิต    วิชาเพ่ิมเติมสามารถเลือกเรียนได   2.5  หนวยกิต   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมนกัเรียน 

    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 

     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนกัเรียน 

    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 

     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   
    - I20903 การนําความรูไปใชบริการสังคม  
     (บูรณาการ) 

 
- 

 
7.5 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   
 

- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 13.5 600  รวมท้ังหมด 13.5 600 

 * เรียนทุกหอง                  
  

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/3 – 1/7  
 หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร  2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1 1.0 40  ศ21102 ศิลปศึกษา 2 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค21201 คณิตศาสตร 0.5 20  ค21202 คณิตศาสตร 0.5 20 

ว21201 
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร 

0.5 20 
 

ว21202 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 0.5 20 

พ21201 วายนํ้า 1 0.5 20  พ21202 วายนํ้า 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20  อ20202 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20  จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 13.5 600  รวมทั้งหมด 13.5 600 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/3 – 2/7  
หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร  4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปศึกษา 3 1.0 40  ศ22102 ศิลปศึกษา 4 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ  3 0.5 20  ง22103 การงานอาชีพ  4 0.5 20 
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5 20  ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
I20201 การศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู * 
1.0 40  I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ* 1.0 40 

ค22201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค22202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร 1 1.0 40  ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร 2** 1.0 40 
ว20201 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม 1 1.0 40  ว20202 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม 2** 1.0 40 
พ22201 แชรบอล 1 0.5 20  พ22202 แชรบอล 2 0.5 20 
พ22203 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 20  พ22204 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 20 
พ22205 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ22206 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ศ22201 จิตรกรรม 1  1.0 40  ศ22202 จิตรกรรม  2 1.0 40 
ศ22203 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 1.0 40  ศ22204 ดนตรีไทยปฏิบัติ 2 1.0 40 
ศ22205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 1.0 40  ศ22206 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 1.0 40 
ศ22207 นาฎศิลป 1 1.0 40  ศ22208 นาฎศิลป 2 1.0 40 
ง22261 ประดิษฐ 1 1.0 40  ง22262 ประดิษฐ 2 1.0 40 
ง22271 เกษตรกรรม 1 1.0 40  ง22272 เกษตรกรรม 2 1.0 40 
ง22281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 1.0 40  ง22282 อาชีพอุตสาหกรรม 2 1.0 40 
ง22291 บัญชีบริการ 1 1.0 40  ง22292 บัญชีบริการ 2 1.0 40 
อ22203 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 0.5 20  อ22204 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 0.5 20 
จ20203 ภาษาจีน 3 1.0 40  จ20204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
ต20201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40  ต20202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ญ20201 ภาษาญ่ีปุน 1 1.0 40  ญ20202 ภาษาญ่ีปุน 2 1.0 40 
ข20201 ภาษาเขมร 1 1.0 40  ข20202 ภาษาเขมร 2 1.0 40 
ฟ20201 ภาษาฟลิปนส 1 (Tagalog 1) 1.0 40  ฟ20202 ภาษาฟลิปนส 2  (Tagalog 2) 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)      หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)   
วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต    วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 
 
 



๒๗ 
 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.0 620  รวมทั้งหมด 14.0 620 

* เรียนทุกหอง   ** นักเรียนตองผานการเรียนเทอมที่ 1 ถึงจะลงเรียนในเทอม 2 ได  
                       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 – 3/3 และ 3/8 – 3/11   
หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 
ศ23101 ศิลปศึกษา 5 1.0 40  ศ23102 ศิลปศึกษา 6 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5 20  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท20202 การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง 2 0.5 20  ท20203 การพูดเบื้องตน 0.5 20 
ค23201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค23202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว23201 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  1.0 40  ว23202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  1.0 40 
ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร 3 * 1.0 40  ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร 4 ** 1.0 40 
ว23207 โลกสีนํ้าเงิน 1.0 40  ว23208 มนุษยกับจักรวาล 1.0 40 
ส20201 อาเซียน 1 0.5 20  ส20202 อาเซียน 2 0.5 20 
ส20203 ระยองศึกษา*** 0.5 20  ส20204 เอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลก

ยุคปจจุบัน*** 
0.5 20 

พ23201 บาสเกตบอล 1 0.5 20  พ23202 บาสเกตบอล 2  0.5 20 
พ23203 ฟุตซอล 1 0.5 20  พ23204 ฟุตซอล 2 0.5 20 
พ23205 วอลเลยบอล 1 0.5 20  พ23206 วอลเลยบอล 2 0.5 20 
ศ23201 จิตรกรรม 3 1.0 40  ศ23202 จิตรกรรม 4 1.0 40 
ศ23203 ดนตรีไทย ปฏิบัติ 3 1.0 40  ศ23204 ดนตรีไทย ปฏิบัติ 4 1.0 40 
ศ23205 ดนตรีสากล ปฏิบัติ 3 1.0 40  ศ23206 ดนตรีสากล ปฏิบัติ 4 1.0 40 
ศ23207 นาฎศิลป 3 1.0 40  ศ23208 นาฎศิลป 4 1.0 40 
ง23263 ประดิษฐ 3 1.0 40  ง23264 ประดิษฐ 4 1.0 40 
ง23273 เกษตรกรรม 3 1.0 40  ง23274 เกษตรกรรม 4 1.0 40 
ง23283 อาชีพอุตสาหกรรม 3 1.0 40  ง23284 อาชีพอุตสาหกรรม 4 1.0 40 
ง23293 บัญชีบริการ 3 1.0 40  ง23294 บัญชีบริการ 4 1.0 40 
อ23203 ภาษาอังกฤษ อาน- เขียน 0.5 20  อ23204 ภาษาอังกฤษ อาน- เขียน 0.5 20 
จ20205 ภาษาจีน 5 1.0 40  จ20206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
ต20201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40  ต20202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ต20203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40  ต20204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ญ20203 ภาษาญ่ีปุน 3 1.0 40  ญ

20204 
ภาษาญ่ีปุน 4 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
วิชาเพิ่มเติมสามารถเลอืกเรียนได   2.5  หนวยกิต    วิชาเพิ่มเติมสามารถเลอืกเรียนได   2.5  หนวยกิต   



๒๙ 
 

 
 

 
 

* นักเรียนตองผานการเรียนโครงงาน 1 และ 2 มากอนถึงจะลงเรียน ได      
** นักเรียนตองผานการเรียนโครงงาน 3 มากอนถึงจะลงเรียนได 
*** เรียนทุกหอง                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I20903 การนําความรูไปใชบริการ
สังคม   (บูรณาการ)           

 
- 

 
7.5 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
 

- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 13.5 600  รวมทั้งหมด 13.5 600 



๓๐ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 – 1/14 
 หองเรียนพิเศษ EP ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัส
วิชา 

รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัส
วิชา 

รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร  2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1 1.0 40  ศ21102 ศิลปศึกษา 2 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

         

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัส
วิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัส
วิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ค21201 คณิตศาสตร 0.5 20  ค21202 คณิตศาสตร 0.5 20 

ว21201 
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร 

0.5 20 
 

ว21202 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 0.5 20 

พ21201 วายนํ้า 1 0.5 20  พ21202 วายนํ้า 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20  อ20202 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 0.5 20 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20  จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)   
รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
 20 

20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุมหองสมุด 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 7.5 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 13.5 600  รวมท้ังหมด 13.5 600 

            
  

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/12 – 2/14   
หองเรียนพิเศษ EP ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร  4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปศึกษา 3 1.0 40  ศ22102 ศิลปศึกษา 4 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ  3 0.5 20  ง22103 การงานอาชีพ  4 0.5 20 
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5 20  ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
I20201 การศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู * 
1.0 40  I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ* 1.0 40 

ค22201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค22202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร 1 1.0 40  ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร 2** 1.0 40 
ว20201 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม 1 1.0 40  ว20202 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม 2** 1.0 40 
พ22201 แชรบอล 1 0.5 20  พ22202 แชรบอล 2 0.5 20 
พ22203 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 20  พ22204 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 20 
พ22205 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ22206 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ศ22201 จิตรกรรม 1  1.0 40  ศ22202 จิตรกรรม  2 1.0 40 
ศ22203 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 1.0 40  ศ22204 ดนตรีไทยปฏิบัติ 2 1.0 40 
ศ22205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 1.0 40  ศ22206 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 1.0 40 
ศ22207 นาฎศิลป 1 1.0 40  ศ22208 นาฎศิลป 2 1.0 40 
ง22261 ประดิษฐ 1 1.0 40  ง22262 ประดิษฐ 2 1.0 40 
ง22271 เกษตรกรรม 1 1.0 40  ง22272 เกษตรกรรม 2 1.0 40 
ง22281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 1.0 40  ง22282 อาชีพอุตสาหกรรม 2 1.0 40 
ง22291 บัญชีบริการ 1 1.0 40  ง22292 บัญชีบริการ 2 1.0 40 
อ22203 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 0.5 20  อ22204 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 0.5 20 
จ20203 ภาษาจีน 3 1.0 40  จ20204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
ต20201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40  ต20202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ญ20201 ภาษาญ่ีปุน 1 1.0 40  ญ20202 ภาษาญ่ีปุน 2 1.0 40 
ข20201 ภาษาเขมร 1 1.0 40  ข20202 ภาษาเขมร 2 1.0 40 
ฟ20201 ภาษาฟลิปนส 1 (Tagalog 1) 1.0 40  ฟ20202 ภาษาฟลิปนส 2  (Tagalog 2) 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)   
วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต    วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได  3.0  หนวยกิต   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   - 7.5   กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน   - 7.5 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 14.0 620  รวมท้ังหมด 14.0 620 
*  เรียนทุกหอง             
      



๓๒ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/14 – 3/16   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 
ศ23101 ศิลปศึกษา 5 1.0 40  ศ23102 ศิลปศึกษา 6 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5 20  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท20202 การอานเพื่อพัฒนาตนเอง 2 0.5 20  ท20203 การพูดเบื้องตน 0.5 20 
ค23201 คณิตศาสตร 1.0 40  ค23202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ว23201 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  1.0 40  ว23202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  1.0 40 
ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร 3* 1.0 40  ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร 4** 1.0 40 
ว23207 โลกสีนํ้าเงิน 1.0 40  ว23208 มนุษยกับจักรวาล 1.0 40 
ส20201 อาเซียน 1 0.5 20  ส20202 อาเซียน 2 0.5 20 
ส20203 ระยองศึกษา*** 0.5 20  ส20204 เอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกยุค

ปจจุบัน*** 
0.5 20 

พ23201 บาสเกตบอล 1 0.5 20  พ23202 บาสเกตบอล 2  0.5 20 
พ23203 ฟุตซอล 1 0.5 20  พ23204 ฟุตซอล 2 0.5 20 
พ23205 วอลเลยบอล 1 0.5 20  พ23206 วอลเลยบอล 2 0.5 20 
ศ23201 จิตรกรรม 3 1.0 40  ศ23202 จิตรกรรม 4 1.0 40 
ศ23203 ดนตรีไทย ปฏิบัติ 3 1.0 40  ศ23204 ดนตรีไทย ปฏิบัติ 4 1.0 40 
ศ23205 ดนตรีสากล ปฏิบัติ 3 1.0 40  ศ23206 ดนตรีสากล ปฏิบัติ 4 1.0 40 
ศ23207 นาฎศิลป 3 1.0 40  ศ23208 นาฎศิลป 4 1.0 40 
ง23263 ประดิษฐ 3 1.0 40  ง23264 ประดิษฐ 4 1.0 40 
ง23273 เกษตรกรรม 3 1.0 40  ง23274 เกษตรกรรม 4 1.0 40 
ง23283 อาชีพอุตสาหกรรม 3 1.0 40  ง23284 อาชีพอุตสาหกรรม 4 1.0 40 
ง23293 บัญชีบริการ 3 1.0 40  ง23294 บัญชีบริการ 4 1.0 40 
อ23203 ภาษาอังกฤษ อาน- เขียน 0.5 20  อ23204 ภาษาอังกฤษ อาน- เขียน 0.5 20 
อ23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน*** 0.5 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ*** 0.5 20 
จ20205 ภาษาจีน 5 1.0 40  จ20206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
ต20201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40  ต20202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ต20203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40  ต20204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ญ20203 ภาษาญ่ีปุน 3 1.0 40  ญ20204 ภาษาญ่ีปุน 4 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)   
วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได   3.0   หนวยกิต    วิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได   3.0   หนวยกิต   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 
     - ชุมนุม 

 
- 
- 

 
20 
20 

 
 
 



๓๓ 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
    - I20903 การนําความรูไปใชบริการสังคม    
(บูรณาการ)      

 
- 

 
7.5 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
 

- 7.5 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 14.0 620  รวมท้ังหมด 14.0 620 

* นักเรียนตองผานการเรียนโครงงาน 1 และ 2 มากอนถึงจะลงเรียน ได               
**นักเรียนตองผานการเรียนโครงงาน 3 มากอนถึงจะลงเรียน ได                 
***  เรียนทุกหองของ EP ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ โครงการพฒันาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4/1   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 

ว30111 ฟสิกสพื้นฐาน 1.5 60  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 

ว30112 เคมีพื้นฐาน 1.5 60  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 

ว30113 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 60  พ31102 สุขศึกษา 2  0.5 20 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 

ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ศ31101 นาฎศิลป1 0.5 20      

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20      

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40      

รวม 11.0 440  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการวทิย 1 1.0 40  ค30291 คณิตศาสตร 0.5 20 

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน* 1.5 60 

 ค30298 โครงงานคณิตศาสตร 1**  
1.0 

 
40 ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร 1 ** 

ง30211 โครงงานคอมพิวเตอร 1** 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ว30282 เทคนิคปฏิบัติการวทิย 2 1.0 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  ว31201 ฟสิกส 1 2.0 80 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)    ว31221 เคมี 1 2.0 80 
     ว31241 ชีววิทยา 1 2.0 80 
     ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
     อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 
      หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 6.0 240  รวม 12.0 480 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม 

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม   - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 17.0 740  รวมท้ังหมด 18.5 800 

        *ใชเรียนแทนวิชา IS 1 ตามขอกําหนดมาตรฐานสากล  แทนรายการศึกษาคนควาและการสรางองคความรู  
        ** ใชเรียนแทนวิชา IS 2 ตามขอกําหนดมาตรฐานสากล  แทนรายการ การสื่อสารและการนําเสนอ  และเลือกเพียง 1 
รายการ            

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองเรียนพิเศษ โครงการพฒันาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5/1   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ค30292 คณิตศาสตร 0.5 20  ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 
ค30299 โครงงานคณิตศาสตร 2** 

1.0 40 
 ว32223 เคมี 3 2.0 80 

ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร 2**  ว32243 ชีววิทยา 3 2.0 80 
ง30212 โครงงานคอมพิวเตอร 2**  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
ว32202 ฟสิกส 2 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
ว32222 เคมี 2 2.0 80  อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 
ว32242 ชีววิทยา 2 2.0 80   หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20      

ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20      

อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40      

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)        
         

รวม 11.5 460  รวม 10.0 400 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม 

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 18.0 780  รวมทั้งหมด 16.5 720 
 **วิชาโครงงาน  เลือกได 1 วิชา   
 
 
                    

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ โครงการพฒันาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6/1   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค33201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค33203 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค33202 คณิตศาสตร 1.0 40  ว33205 ฟสิกส 5 1.0 40 
ว33204 ฟสิกส 4 2.0 80  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ว33224 เคมี 4 2.0 80  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว33244 ชีววิทยา 4 2.0 80  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  1 0.5 20      
อ33201 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 1.0 40      

 
หนาท่ีพลเมือง (บูรณา
การ) 

  
     

รวม 11.5 460  รวม 4.0 160 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม 

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน   
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.0 700  รวมทั้งหมด 8.5 400 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ วิทย – คอมฯ  4/2   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว30111 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2   1.0 40 
ว30112 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
ว30113 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  พ31102 สุขศึกษา 2  0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1  0.5 20  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0 40 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20      
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20      
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1  1.0 40      

รวม 11.0 440  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร   2.0 80 
ง31240 คอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธ ี 1.0 40  ว31201 ฟสิกส 1 2.0 80 
ง31251 การเขียนโปรแกรม 1 1.0 40  ว31221 เคมี 1 2.0 80 
ง31243 คอมพิวเตอรกราฟก 1 1.0 40  ว31241 ชีววิทยา 1 2.0 80 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  ง31246 ปฎิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1.0 40 

*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  ง31252 การเขียนโปรแกรม 2 1.0 40 
 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ง31244 คอมพิวเตอรกราฟก 2 1.0 40 

     อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 
     *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 
      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 7.0 280  รวม 13.0 520 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน     - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 18.0 780  รวมทั้งหมด 19.5 840 

    

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองเรียนพิเศษ วิทย - คอมฯ 5/2   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ว32202 ฟสิกส 2 2.0 80  ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 
ว32222 เคมี 2 2.0 80  ว32223 เคมี 3 2.0 80 
ว32242 ชีววิทยา 2 2.0 80  ว32243 ชีววิทยา 3 2.0 80 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
ง32253 การเขียนโปรแกรม 3* 1.0 40  ง32254 การเขียนโปรแกรม 4* 1.0 40 
ง32255 คอมพิวเตอรกราฟก 3* 1.0 40  ง32256 คอมพิวเตอรกราฟก 4* 1.0 40 
ง32245 โครงงานคอมพิวเตอร 1 1.0 40  ง32246 โครงงานคอมพิวเตอร 2 1.0 40 
อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40  อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 11.5 460  รวม 11.5 460 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม   

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
 

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 18.0 820  รวมทั้งหมด 18.0 820 

            *เลือกเรียน 1 รายวิชา  
       
  
 
        

 
 
 
 



๓๙ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ วิทย – คอมฯ 6/2   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ค33201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค33203 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค33202 คณิตศาสตร 1.0 40  ว33205 ฟสิกส 5 1.0 40 
ว33204 ฟสิกส 4 2.0 80  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ว33224 เคมี 4 2.0 80  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว33244 ชีววิทยา 4 2.0 80  ง33248 สัมมนาคอมพิวเตอร 2 2.0 80 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20   หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   
ง33247 สัมมนาคอมพิวเตอร 1 2.0 80      
อ33201 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 1.0 40      

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 13.0 520  รวม 5.5 220 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 10.0 460 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน EIS   4/3 – 4/4   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว30111 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ว30112 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
ว30113 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20      
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20      
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40      

รวม 11.0 440  รวม 6.5 260 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ว31201 ฟสิกส 1 2.0 80 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  ว31221 เคมี 1 2.0 80 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ว31241 ชีววิทยา 1 2.0 80 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู  
1.0 40  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 

     อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 
     *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 
      หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   

 รวม 5.5 220   รวม 11.5 460 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 18.0 780 

 
       
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน EIS   5/3 – 5/4 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ว32202 ฟสิกส 2 2.0 80  ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 
ว32222 เคมี 2 2.0 80  ว32223 เคมี 3 2.0 80 
ว32242 ชีววิทยา 2 2.0 80  ว32243 ชีววิทยา 3 2.0 80 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40  อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   
รวม 10.0 400  รวม 10.0 400 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม    
    (บูรณาการ) 

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
  

- 10 
 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 16.5 720 

  

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน วิทย - คณิต  4/5 – 4/9   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว30111 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ว30112 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
ว30113 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20      
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20      
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40      

รวม 11.0 440  รวม 6.5 260 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ว31201 ฟสิกส 1 2.0 80 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  ว31221 เคมี 1 2.0 80 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ว31241 ชีววิทยา 1 2.0 80 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
*I30201 การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู  
1.0 40  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 

     อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 
     *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 
      หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)   

 รวม 5.5 220   รวม 11.5 460 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน - 10 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 18.0 780 

      
  
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองเรียนแผน วิทย – คณิต 5/5 – 5/9   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ว32202 ฟสิกส 2 2.0 80  ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 
ว32222 เคมี 2 2.0 80  ว32223 เคมี 3 2.0 80 
ว32242 ชีววิทยา 2 2.0 80  ว32243 ชีววิทยา 3 2.0 80 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40  อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 10.0 400  รวม 10.0 400 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม     
      (บูรณาการ) 

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
  

- 10 
 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 16.5 720 

  

  
  
 

  

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองเรียนแผน วิทย – คณิต 6/3 – 6/9   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค33201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค33203 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค33202 คณิตศาสตร 1.0 40  ว33205 ฟสิกส 5 1.0 40 
ว33204 ฟสิกส 4 2.0 80  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ว33224 เคมี 4 2.0 80  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว33244 ชีววิทยา 4 2.0 80  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  2 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20      
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  1 0.5 20      
อ33201 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 1.0 40      

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 12.0 480  รวม 4.0 160 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน   
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 8.5 400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - คณิต  4/10 – 11   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู  
1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 15.5 680  รวมท้ังหมด 15.5 680 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - คณิต 5/10 – 11   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (เคมี) 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  (ฟสิกส) 1.0 40 
ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 (ฟสิกส) 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถิ่น 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคม ี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)    อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 
      หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 6.0 240  รวม 7.0 280 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม  
(บูรณาการ) 

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 

              
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - คณิต 6/10 – 11   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 (ดวงดาวและโลก) 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5  220  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค33203 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค33201 คณิตศาสตร 2.0 80  ว30262 โลกดาราศาสตร และอวกาศ 0.5 20 

ค33202 คณิตศาสตร 1.0 40  ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80      
  หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        

 รวม 8.0 320   รวม 4.5 180 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 13.5 600  รวมทั้งหมด 9.0 420 

               

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน ศิลปะ – ดนตรี และ กีฬา  4/12   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
พ31203 กรีฑา* 1.0 40  พ31207 วายนํ้า* 1.0 40 
พ31204 บาสเกตบอล* 1.0 40  พ31208 วอลเลยบอล* 1.0 40 
พ31205 พลศึกษาและกีฬาเบื้องตน* 0.5 20  พ31209 การจัดการแขงขันกีฬาภายใน* 0.5 20 

พ31206 หลักการจัดการแขงขันกีฬา* 0.5 20 
 พ31210 การทดสอบและสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย* 
0.5 20 

ศ30201 ดนตรี 1** 
3.0 120 

 ศ30202 ดนตรี 2** 
3.0 120 

ศ30211 จิตรกรรม 1**  ศ30212 จิตรกรรม 2** 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

- 10 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

- 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 

 *  กีฬา ตองเรียน        
            **ศิลปะ - ดนตรี  เลือกเรียนเพียง 1 วิชา 
 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน ศิลปะ – ดนตรี และ กีฬา  5/12   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (เคมี) 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  (ฟสิกส) 1.0 40 
ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 (ฟสิกส) 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถิ่น 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 

พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคม ี 1.0 40 

พ32203 ฟุตบอล* 1.0 40  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 

พ32204 วูดบอล* 1.0 40  พ32207 เทนนิส* 1.0 40 

พ32205 วิทยาศาสตรกับกีฬา* 0.5 20  พ32208 กิจกรรมเขาจังหวะ* 1.0 40 

พ32206 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยา* 0.5 20  พ32209 โภชนาการกับกีฬา* 0.5 20 

ศ32201 ดนตรี 3** 
3.0 120 

 พ32210 จิตวิทยาการกีฬา* 0.5 20 

ศ32211 จิตรกรรม 3**  ศ32202 ดนตรี 4** 
3.0 120 

ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  ศ32212 จิตรกรรม 4** 
อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 

      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 6.0 240  รวม 7.0 280 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน  
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม     
      (บูรณาการ) 

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 

        *  กีฬาตองเรียน 
        **ศิลปะ - ดนตรี  เลือกเรียนเพียง 1 วิชา   

 
 
 
 



๕๐ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน ศิลปะ – ดนตรี และ กีฬา   6/12   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 (ดวงดาว
และโลก) 

1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5 220  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 2 0.5 20 

ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  พ33207 ลีลาศ 2* 1.0 40 
พ33203 ลีลาศ 1* 1.0 40  พ33208 ตระกรอ และเซปกตะกรอ* 1.0 40 
พ33204 กิจกรรมการเลนกีฬาพื้นเมืองและ

กีฬาไทย* 
1.0 40  พ33209 กลไกควบคุมการเคลื่อนไหว* 0.5 20 

พ33205 การทดสอบและสรางสมรรถภาพ
ทางกลไก* 

0.5 20  พ33210 การดูแลรักษาอุปกรณกีฬา* 0.5 20 

พ33206 นันทนาการและคายพักแรม* 0.5 20  ศ33202 ดนตรี 6** 
3.0 120 

ศ33201 ดนตรี 5** 
3.0 120 

 ศ33212 จิตรกรรม 6** 

ศ33211 จิตรกรรม 5**  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 

ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 0.5 20 
อ33201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        

รวม 8.0 320  รวม 6.5 260 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 13.5 600  รวมทั้งหมด 11.0 500 

         *  กีฬาตองเรียน 
         **ศิลปะ - ดนตรี  เลือกเรียนเพียง 1 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน   แผน  ก   4/13  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 
จ30201 ภาษาจีน 1 3.0 120  จ30202 ภาษาจีน 2 3.0 120 
จ31201 ภาษาจีนฟงพูด 1.0 40  จ31202 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 1.0 40 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู  
1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

- 10   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 

    
          

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน  แผน  ก  5/13  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 

ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (เคมี) 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  (ฟสิกส) 1.0 40 
ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 (ฟสิกส) 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคมี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
จ30203 ภาษาจีน 3 3.0 120  อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 
จ32201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40  จ30204 ภาษาจีน 4 3.0 120 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   

- I30903 การนําความรูไปใชบริการสงัคม
(บูรณาการ)   

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 15.5 680 

                 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน  6/13  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 

(ดวงดาวและโลก) 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 

ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5 220  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80  จ30206 ภาษาจีน 6 3.0 120 
จ30205 ภาษาจีน 5 3.0 120   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 9.0 360  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน   
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 12.0 540 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน   แผน  ข   4/14  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 
จ30201 ภาษาจีน 1 3.0 120  จ30202 ภาษาจีน 2 3.0 120 
จ31201 ภาษาจีนฟงพูด 1.0 40  จ31202 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 1.0 40 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

- 10   กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน  แผน  ข  5/14  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 

(เคมี) 
1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5   

(ฟสิกส) 
1.0 40 

ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 
(ฟสิกส) 

1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคมี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

สื่อสาร 3 
2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 

จ30203 ภาษาจีน 3 3.0 120  อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 
 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)    จ30204 ภาษาจีน 4 3.0 120 
      หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 7.0 280  รวม 8.0 320 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
- I30903 การนําความรูไปใชบริการสงัคม  
  (บูรณาการ)  

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 

                      
  

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - จีน  แผน  ข    6/14 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 

(ดวงดาวและโลก) 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5 220  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80  จ30206 ภาษาจีน 6 3.0 120 
จ30205 ภาษาจีน 5 3.0 120   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 9.0 360  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน   
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 12.0 540 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - ฝร่ังเศส  4/15   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  

(ชีววิทยา) 
1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

(เคมี) 
1.5 60 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 
ฝ30201 ภาษาฝรัง่เศส 1 3.0 120  ฝ30202 ภาษาฝรัง่เศส 2 3.0 120 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40  ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40 

*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 
 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10   กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - ฝร่ังเศส 5/15   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (เคมี) 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  (ฟสิกส) 1.0 40 
ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 

(ฟสิกส) 
1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคมี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
ฝ30203 ภาษาฝรัง่เศส 3 3.0 120  อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ฝ30204 ภาษาฝรัง่เศส 4 3.0 120 
      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 7.0 280  รวม 8.0 320 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการ
สังคม (บูรณาการ)     

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 

  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ – ฝร่ังเศส 6/15   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 (ดวงดาว

และโลก) 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      
รวม 5.5 220  รวม 4.5 180 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80  ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 120 
ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศส 5 3.0 120   หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 9.0 360  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 14.5 640  รวมท้ังหมด 12.0 540 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - ญ่ีปุน  4/16   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา  2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
พ30201 ซอฟทบอล  1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 
ญ30201 ภาษาญ่ีปุน 1 3.0 120  ญ30202 ภาษาญ่ีปุน 2 3.0 120 
ญ31201 ภาษาญ่ีปุนฟง-พูด 1.0 40  ญ31202 ภาษาญ่ีปุนอาน-เขียน 1.0 40 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

- 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ - ญ่ีปุน 5/16   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (เคมี) 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  (ฟสิกส) 1.0 40 
ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 (ฟสิกส) 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 

ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคมี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
ญ30203 ภาษาญ่ีปุน 3 3.0 120  อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ญ30204 ภาษาญ่ีปุน 4 3.0 120 
      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 7.0 280  รวม 8.0 320 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 
- I30903 การนําความรูไปใชบริการสงัคม  
(บูรณาการ)    

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 

              
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ – ญ่ีปุน 6/16   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 

(ดวงดาวและโลก) 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5 220  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80  ญ30206 ภาษาญ่ีปุน 6 3.0 120 
ญ30205 ภาษาญ่ีปุน 5 3.0 120   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
 รวม 9.0  360   รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 12.0 540 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ – เกาหลี  4/17   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน(ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 

พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 

ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 

ต30201 ภาษาเกาหลี 1 3.0 120  ต30202 ภาษาเกาหลี 2 3.0 120 

ต31201 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40  ต31202 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40 

*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ)     หนาที่พลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ – เกาหลี  5/17   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3  

(เคมี) 
1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  5  

(ฟสิกส) 
1.0 40 

ว32102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 
(ฟสิกส) 

1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 8.5 340  รวม 7.5 300 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 40  ท30204 วรรณกรรมเอกสุนทรภู 1.0 40 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  ว30201 เคมี 1.0 40 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2.0 80  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
ต30203 ภาษาเกาหลี 3 3.0 120  อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2.0 80 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    ต30204 ภาษาเกาหลี 4 3.0 120 
      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
 รวม 7.0 280   รวม 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   
    - I30903 การนําความรูไปใชบริการ
สังคม  (บูรณาการ)   

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 

                  

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน อังกฤษ – เกาหลี  6/17   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6  

(ดวงดาวและโลก) 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40      

รวม 5.5 200  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 40  ค30202 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร 1.0 40  ว30262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 2 0.5 20 
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ 1 0.5 20  อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1.5 60 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2.0 80  ต30206 ภาษาเกาหลี 6 3.0 120 
ต30205 ภาษาเกาหลี 5 3.0 120   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
 รวม 9.0 360   รวม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 12.0 540 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ EP (วิทย – คณิต)   4/18   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว30111 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ว30112 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
ว30113 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20      
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20      
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40      

รวม 11.0 440  รวม 6.5 260 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค31201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค31202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ว31201 ฟสิกส 1 2.0 80 
พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  ว31221 เคมี 1 2.0 80 
ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 
*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน- เขียน 1.0 40 

     *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 
      หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

 รวม 5.5 220   รวม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

- 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 16.5 720  รวมท้ังหมด 18.0 780 

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ EP  5/18  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.5 60  ค32102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ทัศนศิลป 1 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป 2 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค32201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร 2.0 80 
ว32202 ฟสิกส 2 2.0 80  ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 
ว32222 เคมี 2 2.0 80  ว32223 เคมี 3 2.0 80 
ว32242 ชีววิทยา 2 2.0 80  ว32243 ชีววิทยา 3 2.0 80 
พ32201 แฮนดบอล  0.5 20  พ32202 ฟุตซอล 0.5 20 
ง32257 คอมพิวเตอรประยุกต 1 0.5 20  ง32258 คอมพิวเตอรประยุกต 2 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40  อ32202 ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน 1.0 40 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
รวม 10.0 400  รวม 10.0 400 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน  
- I30903 การนําความรูไปใชบริการสังคม   

  (บูรณาการ) 

 
- 

 
10 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 16.5 720 

                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนพิเศษ EP  6/18 – 6/19   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 1 0.5 20  ศ33102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ค33201 คณิตศาสตร 2.0 80  ค33203 คณิตศาสตร 1.0 40 
ค33202 คณิตศาสตร 1.0 40  ว33205 ฟสิกส 5 1.0 40 
ว33204 ฟสิกส 4 2.0 80  ส33222 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 0.5 20 
ว33224 เคมี 4 2.0 80  ส33202 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว33244 ชีววิทยา 4 2.0 80  ง33259 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  2 0.5 20 
ส33221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 1 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 0.5 20 
ส33201 ศาสนาสากล 1 0.5 20   หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   
พ33201 แบดมินตัน  0.5 20      
ง33249 คอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพ  1 0.5 20      
อ33201 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 1.0 40      

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)        
รวม 12.0 480  รวม 4.0 160 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน   
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.5 720  รวมทั้งหมด 8.5 400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หองเรียนแผน EP ศิลปภาษา  4/19   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร1 1.5 60  ค31102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 
ว31111 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (ชีววิทยา) 1.5 60  ว31112 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 นาฎศิลป 1 0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ส31221 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส31222 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 

พ30201 ซอฟทบอล 1 0.5 20  พ30202 ซอฟทบอล 2 0.5 20 

ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.5 20  ง31242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2.0 80  อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2.0 80 

*I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู  1.0 40  *I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0 40 

จ30201 ภาษาจีน 1* 

3.0 120 

 จ30202 ภาษาจีน 2* 

3.0 120 
ฝ30201 ภาษาฝรัง่เศส 1*  ฝ30202 ภาษาฝรัง่เศส 2* 
ญ30201 ภาษาญ่ีปุน 1*  ญ30202 ภาษาญ่ีปุน 2* 
ต30201 ภาษาเกาหลี 1*  ต30202 ภาษาเกาหลี 2* 

จ31201 ภาษาจีนฟง-พูด** 

1.0 40 

 จ31202 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว** 

1.0 40 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1**  ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2** 

ญ31201 ภาษาญี่ปุนฟง-พูด**  ญ31202 ภาษาญี่ปุนอาน-เขียน** 

ต31201 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 **  ต31202 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2** 

 หนาท่ีพลเมือง (บูรณาการ)**     หนาท่ีพลเมือง  (บูรณาการ)   

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นก. ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว - 20   กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

  กิจกรรมนักเรียน 
         - ชุมนุม       

 
- 

 
20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   

- 10 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน - 10 
รวม - 60  รวม - 60 

รวมทั้งหมด 17.5 760  รวมทั้งหมด 17.5 760 
          * และ  **  เลือกเรียนเพียง 1 วิชา  ตามแผนการเรียน 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๙.๑ หองสมุดมีขนาด ๕๑๒ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๑,๐๐๐ เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม - คืนใชระบบ Microsoft Excel (อ.ปรีชา โรจนฤดากร)  
จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๒,๐๐๐ คนตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๓.๓๓ ของนักเรียน
ท้ังหมด 

๙.๒ หองปฏิบัติการ 
  ๑) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  ๘  หอง 
  ๒) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  ๕  หอง 
  ๓) หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน  ๑  หอง 
  ๔) หองศูนยวัฒนธรรม   จํานวน  ๑  หอง 
  ๕) หอง ICT    จํานวน  ๖  หอง 
  ๖) หองเรียนไฮเทค   จํานวน ๑๒ หอง 
 ๙.๓ คอมพิวเตอร จํานวน ๔๕๐ เครื่อง 
  ๑) ใชเพื่อการเรียนการสอน ๓๗๖ เครื่อง 
  ๒) ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๔๕๐ เครื่อง 
  ๓) จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๒,๘๐๐ คนตอวัน  
คิดเปนรอยละ ๗๔.๗๐ ของนักเรียนท้ังหมด 
  ๔) ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๗๔ เครื่อง 
 ๙.๔ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
1. หองสมุด 
2. โรงเรียนสีเขียว 
3. หองเรียน ICT 
4. หองเรียนขงจ่ือ 
5. หองศูนย SEAR 
6. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู:  
    (วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/สังคมศึกษาฯ) 

56,679 
40 
500 

1,500 
1,000 
1,000 

 
 ๙.๕ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
1. วัดปาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 1 
2. อนุสาวรียสุนทรภู อ.แกลง จ.ระยอง 
3. พิพิธภัณฑสัตวน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 
4. หาดบานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 
5. พระพุทธอังคีรส อ.เมือง จ.ระยอง 
6. วัดลุมมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง 
7. พระเจดียกลางน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 
8. พระบรมมหาราชวัง จ.กรุงเทพมหานคร 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 



๗๑ 
 

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
9. เมืองทองธานี จ.กรุงเทพมหานคร 
10. การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
11. อุทยานแหงชาติเขาสอยดาว จ.จันทบุรี 
12. อุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว จ.จันทบุรี 
13. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ.กรุงเทพมหานคร 
14. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.กรุงเทพหมานคร 
15. หมุดกวีการเดินทางของสุนทรภู อ.เมือง จ.ระยอง 
16. พระสมุทรเจดีย ปาชายเลน อ.เมือง จ.ระยอง 
17. สถานีรักษาพันธุสัตวปาทรายขาว อ.เมือง จ.ระยอง 
18. สถานีตรวจอากาศ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 
19. สถานีวิจัยอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี 
20. ศูนยรักษาพันธุสัตวน้ําริมฝงตะวันออก อ.เมือง จ.ระยอง 
21. พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 
22. หมูบานมาบชะลูด ม.4 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 
23. หมูบานคลองพระเจา ม.7 ต.น้ําเปน กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
24. หมูบานมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
25. หมูบานสองพี่นอง ต.สองสลึง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
26. หมูบานแมน้ําคู ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
27. หมูบานคลองเขต ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง 
28. หมูบานเนินสําเร ต.บานฉาง อ.เมือง จ.ระยอง 
29. หจก.ไทยมณี-พลาสติก ต.มาบขา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30. อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
31. เข่ือนหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
32. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
33. โรงงานแยกกาซ 
34. สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
35. เมืองเการะยอง ถนนยมจินดา 
36. หองสมุดศูนยวัฒนธรรม จ.ระยอง 
37. หองสมุดเทศบาลนครระยอง 
38. อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-เกาะเสม็ด 
39. วิถีชีวิตของชาวระยองดานการประกอบอาชีพทํากะป/น้ําปลา 

3 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

 
 ๙.๖  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาท่ีรายงาน 

๙.๖.๑ พระปลัดสงัด วิเวโก วัดบานแลง ใหความรูเรื่อง ประวัติศาสตรสังคมศึกษาและ
ประชาธิปไตย สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนีจํ้านวน ๑ ครั้ง/ป 
  ๙.๖.๒ นายเกษม  นุชพงษ  ตําแหนง ครู คศ. 3 โรงเรียนสิงหสมุทร ใหความรูเรื่อง สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้จํานวน ๑ ครั้ง/ป 



๗๒ 
 

  ๙.๖.๓ หอการคาจังหวัดระยอง รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคา ใหความรูเรื่อง การสอบ O-Net  
แกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จํานวน ๒ ครั้ง/ป 
 
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา   
 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา   
ผูบริหาร (ระบุช่ือ) 
๑. นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ 
 

 
- โลรางวัลศิษยเกาดีเดน ประจําป 
๒๕๕๙ 

 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ครู (ระบุช่ือ) 
๑. นางสาวกิตตนิษฐทิชา  สาครพานิช 
 
๒. นางสาวจันทรจิรา  พรมมา 
 
๓. นางจีราวดี  เกียรกิตติพงษ 
 
๔. นายพนม  ศิลาแลง 
 
๕. นางสาวเพ็ญรัตน  เกษมจิตต 
 
๖. นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา 
 
๗. นางสาวมณีวรรณ  ลนลํ้า 
 
๘. นางสาวมะลิวัลย  เนินกลาง 
 
๙. นางสาวรุงทิพย  นาวาประดิษฐ 
 
๑๐. นายวชิรวิชญ  โภคเกียรติพัฒนา 
 
๑๑. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร 
 
๑๒. นางสาวสถาพร  บุตรใสย 
 
 
๑๓. นางสาวสุชาดา  สวัสดี 
 
๑๔. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ 
 

 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
2558๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 

 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 



๗๓ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑๕. นายสุวรรณ  เพิ่มสมบัติ 
 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
๒๕๕๘ 

- คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

นักเรียน  
นายณฐวรรธก ขวัญภูมิ   
  

 
-เหรียญทอง  
-รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  
อันดับ ๑ ระดับประเทศ   
- เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๘ 

 
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) 

น.ส.พัณณนิษา จิตรวิโรจน    
 

-เหรียญทอง  
-รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก   
- เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) 

นายภานุกร สุนทรเวชพงษ 
 

เหรียญทองการแขงขันคอมพิวเตอร
โอลิมปก ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) 

นายพงศธร เกิดผล    
 

เหรียญเงินการแขงขันคอมพิวเตอร
โอลิมปก ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) 

๑. นายคุณานนต บุรเทพ     
๒. ด.ช.ณัฏฐ ภิญโญ      
๓. นายกิตติณัฐ เอี่ยมสําอางค   

เหรียญทองแดงการแขงขัน
คอมพิวเตอรโอลิมปก ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๑๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) 
 



๗๔ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
น.ส.ณัฏฐนรี  ศิลสังวรณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถวยรางวัล 

สพฐ. การแขงแขง Kodu Kup 
Thailand ๒๐๑๕ 

บริษัทไมโครซอฟต และสพฐ. 

๑. นายภานุกร สุนทรเวชพงษ  
๒. นายพงศธร เกิดผล 
๓. นายณฐวรรธก ขวัญภูมิ 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ 
บาท พรอมของรางวัล และเกียรติ
บัตรการแขงขันหุนยนต KU 
Collaborative Robots Contest  

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน 

๑. เด็กชายภูษิต  โสภาคํา 
๒. เด็กชายสิรภพ  วงศสรางทรัพย  

เหรียญทองการแขงขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. เด็กชายนครินทร  บัวทอง 
๒. นายยุทธศาสตร  แกวกอน 

เหรียญทองแดงการแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร  
ม.๑ – ๓  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. เด็กหญิงธิญาดา  ปญญายิ่ง 
๒. เด็กหญิงพัณณชิตา  ศรีสุวรรณ 

เหรียญเงินการแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  
ม. ๑ – ๓ 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษช่ืน 
๒. เด็กหญิงทรายงาม  ไชยบุญเรือง  

เหรียญเงินการแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท CMS  
ม. ๑ – ๓  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. นายฟุงเกียรติ  เผด็จตะคุ 
๒. นางสาวภาวิกา  คําภาวงค  

เหรียญทองการแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Text Editor 
ม. ๔ – ๖  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. นายกิตติณัฐ  เอี่ยมสําอางค 
๒. น.ส.พัณณนิษา  จิตรวิโรจน  

เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนแขง
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร ม. ๔ – ๖  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

๑. นางสาวกุลวนิดา  เคนวัง 
๒. เด็กหญิงธรรณชนก  ทรงชัย 
๓. นายพรพิพัฒน  ทําพันธ  

เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนแขง
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม. ๑ – ๓  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

๑. น.ส.พณัชกร  ธนธรรมปพน 
๒. นายโมไนย  พรหมภากร  

เหรียญทองการแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตร ม. ๔ – ๖  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. นายกิตติณัฐ  เอี่ยมสําอางค 
๒. นางสาวพัณณนิษา  จิตรวิโรจน 

เหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
เปนตัวแทนไปแขงระดับชาติการ
แขงขันการเขียนโปรแกรมดวย 
ภาษาคอมพิวเตอร ม. ๔ – ๖  
 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 



๗๕ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. นายกิตติณัฐ  เอี่ยมสําอางค 
๒. นางสาวพัณณนิษา  จิตรวิโรจน 

เหรียญทองอันดับ ๔ ระดับชาติการ
แขงขันการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร ม. ๔ – ๖  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
๑. นางสาวกุลวนิดา  เคนวัง 
๒. เด็กหญิงธรรณชนก  ทรงชัย 
๓. นายพรพิพัฒน  ทําพันธ 

เหรียญทองแดงระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวร ม. ๑ – ๓  

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

ด.ช.ณัฏฐ ภิญโญ ชนะเลิศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ 
บาทการแขงขันเขียนโปรแกรม 
CodePlusPlus Challenge 2015 
ระดับ Advanced 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

๑. ด.ช.ณัฏฐ  ภิญโญ 
๒. นายเตชิต  จันผกา 
 

สอบผานเปนตัวแทนศูนย สอวน. 
ภาคตะวันออกไปแขงขันระดับชาติ 
วันท่ี ๖ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙   
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 

มูลนิธิ สอวน. 
 

๑. น.ส.ศุภิสรา  ธรรมบํารุง 
๒. นายลัทธวิทย ขวัญภูมิ 
๓. นายธนวิชญ ตันเต็ง 

ทีมพัฒนาโปรแกรม ๔ โครงการของ
โรงเรียนระยองวิทยาคมผานเขารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย (NSC2016) ผานเขา 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

๑. นายปฏิพัทธ ปญญายิ่ง 
๒. นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ 
๓. น.ส.สุพิชญา ธรรมแสงโชติ 

ทีมพัฒนาโปรแกรม ๔ โครงการของ
โรงเรียนระยองวิทยาคมผานเขารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย (NSC2016) ผานเขา 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

๑. น.ส.แพรววนิต อดินันท 
๒. นายกวิน ประภาวงษ 
๓. นายธรณินทร บุญโลงศิริเจริญ 

ทีมพัฒนาโปรแกรม ๔ โครงการของ
โรงเรียนระยองวิทยาคมผานเขารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย (NSC2016) ผานเขา 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

๑. น.ส.ณัฐนิช ทิพยรัตนสุนทร 
๒. น.ส.พริมา เอื้อธนาภา 
๓. นายกองทัพ มณฑิราช 

ทีมพัฒนาโปรแกรม ๔ โครงการของ
โรงเรียนระยองวิทยาคมผานเขารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย (NSC2016) ผานเขา 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 



๗๖ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (สวทช.) 

เด็กหญิงสุรภา มวงมัน รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคประกวด
วาดภาพหัวขอ"โอวัลตินของแมสราง
พลังการเรียนรูของหน"ู 

สพฐ. รวมกับบริษัท เอบีฟูด 
แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เด็กชายภาณุวิชญ เนียมจันทร รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๗ การ
แขงขันเด่ียวระนาดเอก ระดับ ม. ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
เด็กชายกฤษดา บุตรรักษา รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๗ การ

แขงขันเด่ียวระนาดทุม ระดับ ม. ตน 
การแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 
๒๕๕๘ สพฐ. 

เด็กหญิงภัทรนันท ประสมกิจ รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๖ การ
แขงขันเด่ียวฆองวงใหญ ระดับ  
ม. ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๓๑ การ

แขงขันเด่ียวซออู ระดับ ม. ตน 
การแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 
๒๕๕๘ สพฐ. 

เด็กหญิงศศิประภา  กิจสําเร็จ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแขงขันเด่ียวจะเข 
ระดับ ม. ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
เด็กหญิงศุภนิดา ตันติยานนท รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๒ การ

แขงขันเด่ียวขิม ๗ หยอง ระดับ  
ม. ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
เด็กหญิงวิภาวี บุญภา รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๖ การ

แขงขันขับรองเพลงไทย 
การแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 
๒๕๕๘ สพฐ. 

๑. นายภาณุพงศ แสนวงศใน 
๒. นายทินพงษ นามสนิท 
๓. นางสาวณัฐนรี จงจุดเทียน 
๔. นายพีระเดช  ละมัย 
๕. นายอานุภาพ  บุญบรรจง 
๖. ด.ช.อนุรักษ  อมรรัมย 
๗. นางสาวพรายรักษ เสมอญาติ 
๘. นายภาณุวิชญ  เนียมจันทร 
๙. นายกฤษดา บุตรรักษา 
๑๐. นางสาวจุฑารัตน  บุญยนต 
๑๑. ด.ช.ภูมินทร สงคราม 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขันวงปพาทยไม
นวมเครื่องคู 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

ด.ญ.กัญญาภัค  ออนศรี รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘ การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ  
ม.ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 



๗๗ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. ด.ญ.ธนัญชนก บุตรศร ี
๒. ด.ญ.ทิพยพญา สุวรรณวงศ 
๓. ด.ญ.ปณฑิตา  ศรีทอง 
๔. ด.ญ.อสมาภรณ สุจริต 
๕. ด.ญ.ศศิกานต จันทรอารักษ 
๖. ด.ญ.วรินทิรา  ทองปรุง 
๗. ด.ญ.ชานิตา  สอนประไพ 
๘. ด.ญ.นันทกานต บุญโกสุมภ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๒ การ
แขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ระดับ  
ม.ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

๑. นายอานนท วงษตะ 
๒. นายจิรภัทร หงสกลาย 
๓. นาย ทศพล เหล่ียมคิรี 
๔. นาย ธนดล นิสัยมั่น 
๕. นายปฎิภาณ เพ็ชรฉกรรจ 
๖. นางสาวอภิญญา ตราตรี 
๗. นางสาว ธนพร ใหมปยะ 
๘. นางสาวปราณีย สีสวาท 

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๓ การ
แขงขันรําวงมาตรฐาน  ระดับ  
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

นางสาวพรณพัช สายพานทอง รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๗ การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นายภาณุพงศ แสนวงศใน รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๑ การ

แขงขันเด่ียวระนาดเอก ระดับ  
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นายทินพงษ นามสนิท รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๒ การ

แขงขันเด่ียวระนาดทุม ระดับ  
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นายพีระเดช ละมัย รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๓ การ

แขงขันเด่ียวฆองวงเล็ก ระดับ  
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นางสาวณัฐนรี จงจุดเทียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๒ การแขงขันเด่ียวฆองวง
เล็ก ระดับ ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นางสาวสาวิตรี เวหนะรัตน รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๗ การ

แขงขันเด่ียวซอดวง ระดับ ม.ปลาย 
การแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 
๒๕๕๘ สพฐ. 

นางสาวชุติมณฑน สระนาค รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔ การ
แขงขันเด่ียวขิม ระดับ ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
น.ส.พิมพพลอย วรรณประเสริฐ รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๒ การ

แขงขันเด่ียวจะเข ระดับ ม.ปลาย 
การแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 



๗๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๒๕๕๘ สพฐ. 

๑. เด็กหญิงวิภาวี บุณภา 
๒. เด็กชายภูมิพัฒน สมเสาร 
๓. เด็กชายวีราธร คนดี 
๔. เด็กชายธนกร เกาะกลาง 
๕. เด็กชายกันตพงศ กลางโนนงิ้ว 

รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๖ การ
แขงขันวงสตริง ระดับ ม.ตน 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 

นางสาวพาขวัญ ยุพิน รางวัลเหรียญเงินอนัดับท่ี ๑๐ การ
แขงขันวาดภาพระบายสี ระดับ  
ม.ปลาย 

การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ สพฐ. 
นายทินพงษ นามสนิท   รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเด่ียว

ระนาดทุม ระดับมัธยมศึกษา 
ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

นางสาวชุติมณฑน สระนาค รางวัลชนะเลิศการแขงขันเด่ียวขิม 
ระดับมัธยมศึกษา 

ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

นางสาวพรายรักษ เสมอญาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันเด่ียวขิม ระดับมัธยมศึกษา 

ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

นายภาณุพงศ แสนวงศใน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขัน
เด่ียวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา 

ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

น.ส.พิมพพลอย วรรณประเสริฐ รางวัลชมเชย การแขงขันเด่ียวจะเข ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

นายทินพงษ นามสนิท รางวัลระนาดทุมดีเดน การแขงขัน
วงปพาทยไมนวม 

ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 



๗๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวสาวิตรี เวหนะรัตน   รางวัลโหมงดีเดน การแขงขันวงป

พาทยไมนวม 
ประกวดดนตรีไทยระดับ
นักเรียนภาคตะวันออก ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งท่ี ๓๖ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

น.ส.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน รางวัลผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม 
อันดับท่ี ๑ ของระดับภาค
ตะวันออก 

โครงการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษครั้งท่ี ๓๐ สําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน  
ม.๑-ม.๖ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ บริษัท เสริมปญญา จํากัด 

น.ส.กัญญธิดา นุชนารถ รางวัลชมเชยแขงขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศสเขียนบรรยายภาพเปนภาษา
ฝรั่งเศส 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

น.ส.ชุติกาญจน มาตยเทพ รางวัลชมเชยแขงขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศสวาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

น.ส.ณัฐมนต  สมอหอม สอบผานการคัดเลือกโครงการ
นักเรียนแลกเปล่ียนนานาชาติ 

โครงการแลกเปล่ียนนักเรียน
นานาชาติ Global Joint 
Education 

ด.ช.ศรัณย   กิติวัฒนโชติ เหรียญทอง Improptu Speech  
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

น.ส.จิรัชญา   ชางต้ังเติมพงศ เหรียญทอง Improptu Speech 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. ด.ญ.หรรษลักษณ  เตียวประเสริฐศร ี

๒. ด.ญ.ธนัสถา เมฆยิ้ม 
เหรียญทอง Spelling Bee 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. นายสาริศ   อัคราธิวัฒน 
๒. นายวรภาส  นาคมอญ 

เหรียญทอง Spelling Bee 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

ด.ช.ณัฐ   วัฒนเจริญ เหรียญเงิน Singing ระดับช้ัน  
ม.๑ - ม.๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

น.ส. วริศรา  เจียมนอย เหรียญเงิน Singing ระดับช้ัน  
ม.๑ - ม.๖ 

การแขงขันทักษะวิชาการ EP/ 
MEP ภาคตะวันออก(Zone C) 
๒๐๑๕ 

ด.ญ. วิไลวรรณ  น้ําใจตรง เหรียญทอง Story telling  
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ EP/ 
MEP ภาคตะวันออก(Zone C) 
๒๐๑๕ 



๘๐ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
น.ส. อาภัสรา  บุญคุณ เหรียญทอง Story telling 

ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

ด.ช. กฤตยชญ  ดีเสมอ เหรียญทองแดง Multi Skills  
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

นายพงศธร  พิริยสถิต เหรียญทอง Multi Skills ระดับช้ัน  
ม.๔ - ม.๖ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. ด.ช. ธนวินท  ปริญญาสงวน 
๒. ด.ช. รุจิภาส  โตสุวรรณเวช 
๓. ด.ญ. ชายชญานิษฐ  กิจควรดี 

เหรียญเงิน Mathemetics Project 

Work  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. น.ส. ญาณิศา  เต็งแยม 
๒. นายชานน  จันทรภิวัฒน 
๓. น.ส. พิจิตรา  ทรงอักษร 

เหรียญทอง Mathemetics Project 

Work  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. ด.ญ. นัทธมน  ณ เชียงใหม 
๒. ด.ญ. นภัส   ศรีประสิทธิ์ 
๓. ด.ญ. ชมขวัญ   เตมียศร 

เหรียญเงิน Science Project 
Work ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. น.ส. ชลิตา   แกรกกอรี่ 
๒. น.ส. ลลิตา   เซี่ยะ 
๓. น.ส. กรธิชา   แพทยเกาะ 

เหรียญทองแดง Science Project 
Work ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. ด.ช. เขตแดน   พัฒนกุล 
๒. ด.ช. วศิน   บุญชวยเหลือ 
๓. ด.ช. ณภัทร   เด่ียวพานิช 
๔. ด.ญ. ปุณยาพร   พรานนทสถิต 
๕. ด.ญ. ศุภิสรา   ลีวงศเจริญ 

เหรียญเงิน Skit ระดับช้ัน  
ม.๑ - ม.๓ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

๑. น.ส. กมลวรรณ   เคนวารีย 
๒. น.ส. นัทธมน  เปยมวิมล 
๓. น.ส. พิชชากร  สัยกุลประดิษฐ 
๔. น.ส. บุญสิตา  วงษอารีย 
๕. นายนนทพัทธ  ตายทอง 

เหรียญทอง Skit ระดับช้ัน  
ม. ๔ - ม. ๖ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคตะวันออก(Zone 
C) ๒๐๑๕ 

ด.ญ. หรรษลักษณ  เตียวประเสริฐศร ี เหรียญทอง Spelling Bee 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคกลางและภาค
ตะวันออก (Zone C) ๒๐๑๕  

นายสาริศ   อัคราธิวัฒน เหรียญทองแดง Spelling Bee 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖  

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคกลางและภาค
ตะวันออก (Zone C) ๒๐๑๕  

๑. น.ส. กมลวรรณ   เคนวารีย 
๒. น.ส. นัทธมน  เปยมวิมล 

เหรียญทอง Skit 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

การแขงขันทักษะวิชาการ 
EP/MEP ภาคกลางและภาค



๘๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๓. น.ส. พิชชากร  สัยกุลประดิษฐ 
๔. น.ส. บุญสิตา  วงษอารีย 
๕. นายนนทพัทธ  ตายทอง 

 ตะวันออก (Zone C) ๒๐๑๕  

๑. นายธนภัทร  ชวนไชยสิทธิ์   
๒. นายกิตติภัทร  แซไล   
๓. นางสาวรัฐญา  ขาวสูงเนิน 

รางวัลชมเชย กิจกรรมรูรอบหลาย
ภาษานําพาสูสากล (คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนระดับภาคตะวันออก) 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
จันทบุรี (คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนระดับภาคตะวันออก) 

นางสาวนันธิกานต ปตพี รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน

และความรูภาษาจีน 汉语桥
ครั้งท่ี ๘  

โรงเรียนระยองวิทยาคม 
(คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับ
ภาคตะวันออก) 

นางสาวนันธิกานต ปตพี รางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน

และความรูภาษาจีน 汉语桥
ครั้งท่ี ๘ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี (คัดเลือกตัวแทน
นักเรียน สังกัด สพฐ.) 

นางสาวนันธิกานต ปตพี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ไดเปน
ตัวแทนนักเรียนไทยเขาสังเกตการณ

การแขงขัน 汉语桥 ระดับ

นานาชาติ ครั้งท่ี ๘ ระหวางวันท่ี 
๑๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สํานักงาน Hanban  
ประจําประเทศไทย 

นางสาวศิรดา  ราษฎรนิยม รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะ
ภาษาจีน “คนฟา ควาดาว” ระดับ
ภาคตะวันออก 

หองเรียนขงจ่ือ โรงเรียนระยอง
วิทยาคม (ระดับภาค
ตะวันออก) 

นางสาวพิชชาอร  อารีมิตร รางวัลชนะเลิศนักศึกษาตางชาติท่ีมี
ผลการเรียนยอดเยี่ยม 

มหาวิทยาลัยซีเปย 

นางสาววิภาดา  พุทธิชนม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นักศึกษาตางชาติท่ีมีผลการเรียน
ยอดเยี่ยม 

มหาวิทยาลัยซีเปย 

นางสาวภัทราพร  ศิลาวิโรจน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นักศึกษาตางชาติท่ีมีผลการเรียน
ยอดเยี่ยม 

มหาวิทยาลัยซีเปย 

นางสาวณัฏฐนันท  สุคนธทรัพย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นักศึกษาตางชาติท่ีมีผลการเรียน
ยอดเยี่ยม 

มหาวิทยาลัยซีเปย 

นายนวณัฏฐ  รักษาวงศ รางวัลชมเชยขับรองเพลงจีน ระดับ
ภาคตะวันออก 

สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

นางสาวจนิสตา  แมงกลาง รางวัลชมเชยขับรองเพลงจีน ระดับ
ภาคตะวันออก 

สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

นางสาวนันธิกานต  ปตพี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การ
แขงขันเลานิทานภาษาจีน ชิงถวย
รางวัล สํานักงานคณะกรรมการ

สพฐ. รวมมือกับ ศูนยเครือขาย
สงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน ทุกภูมิภาค 



๘๒ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. นายจิรภัทร  แปนทอง 
๒. น.ส.พรรณพัชร แพรสกุลเจริญกิจ 
๓. น.ส.ศิรดา  ราษฎรนิยม 
๔. นายกิตติภัทร  แซไล 
๕. น.ส.ชญานี  โอทาน 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน อันดับ 
7 ระดับประเทศการแขงขันแสดง
ละครภาษาจีน ชิงถวยรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สพฐ. รวมมือกับ ศูนยเครือขาย
สงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน ทุกภูมิภาค 

น.ส.พรรณพัชร  แพรสกุลเจริญกิจ รางวัลชมเชย อันดับท่ี 5 การแขงขัน
พูดสุนทรพจนภาษาจีน สําหรับบุตร
หลานชาวไทยเช้ือสายจีน 

สมาคมจงหัวแหงประเทศไทย 

นางสาวศิรดา  ราษฎรนิยม รางวัลชมเชย อันดับท่ี 6 การ
แขงขันพูดสุนทรพจนภาษาจีน 
สําหรับบุตรหลานชาวไทยเช้ือสาย
จีน 

สมาคมจงหัวแหงประเทศไทย 

นางสาวนันธิกานต  ปตพี รางวัลเหรียญทอง การทดสอบ
ทักษะการใชภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

นางสาวนันธิกานต  ปตพี รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
การแขงขันแปล-ลามจีนไทย-ไทยจีน
สองภาษา 

ชมรมสรางสรรคงานแปล 
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
ประเทศจีน 

นางสาวกัลยสุดา  บุญสุวรรณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาญี่ปุน ระดับภาคตะวันออก 
“การแขงขันสุนทรพจน 
ภาษาญี่ปุน” 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก  
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาวนวพรรษ  ชางเงิน รางวัลชนะเลิศการประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาญี่ปุน ระดับภาคตะวันออก 
“การแขงขันการอานออกเสียง 
ภาษาญี่ปุน” 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาวชลนารถ  ติงสรัตน 
 

รางวัลชนะเลิศการประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการภาษา 
ญี่ปุน ระดับภาคตะวันออก “การ
แขงขันเขียนตามคําบอก 
ภาษาญี่ปุน” 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาวณัฎฐณิชา ธรรมบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดและแขงขันทักษะทาง
วิชาการภาษา ญี่ปุน ระดับภาค
ตะวันออก “การแขงขันเขียนตาม
คําบอก ภาษาญี่ปุน”  

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 



๘๓ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. นางสาวพาขวัญ  ยุพิน 
๒. นางสาวชนิดา  ทองคํา 

รางวัลชนะเลิศการประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาญี่ปุน ระดับภาคตะวันออก 
“การแขงขันเลาเรื่องจากรูปภาพ
ภาษาญี่ปุน” ทีมละ ๒ คน 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาวชรินรัตน  นวลมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดและแขงขันทักษะทาง
วิชาการภาษาญี่ปุน ระดับภาค
ตะวันออก “การเปดพจนานุกรม 
ตัวอักษรคันจิ ภาษาญี่ปุน” 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาววิภาษณีย ธันยากรวรกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
ประกวดและแขงขันทักษะทาง
วิชาการภาษาญี่ปุน ระดับภาค
ตะวันออก “การเปดพจนานุกรม  
ฟุริกานะ ภาษาญี่ปุน” 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน ภาคตะวันออก 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 

นางสาววราภรณ    กล่ินนวลกมล ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน 
หัวขอ “แนะนําจังหวัดของฉัน” 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

นายธนาธิป    ศิริพันธ ชนะเลิศการแขงขันการอานออก
เสียงบทกวีเกาหลี 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

นางสาวคุณัญญา จันทรวานิชสกุล  ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาและ
คําศัพท และเขียนตามคําบอก 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

นางสาวปรางทิพย    นาลา รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขัน
ตอบปญหาและคําศัพท และเขียน
ตามคําบอก 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

๑. น.ส.ดวงฤทัย    ชมถนอม   
๒. น.ส.นวรัตน    บุญธรรม  
๓. น.ส.ผกามาศ    ประสงคทรัพย  
๔. น.ส.พรทิพย  บูรพา 
๕. น.ส.วรนิต  มณีนวล  
๖. น.ส.วราภรณ  กล่ินนวลกมล 
๗. น.ส.คุณัญญา จันทรวานิชสกุล 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
เตน Cover Dance 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

๑. นายธนพัต   นิลพัด 
๒. นายพีรณัฐ  มณีแสง 
๓. นายอภิชน  สุขกันหลง 
๔. นายศิวริษฐ   พระเมืองคง 
๕. นายพรพิพัฒน   ละมอม 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม
ชาย การแขงขันซอฟทบอลไทย
แลนดลีก ชิงแชมปแหงประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๕๘ 

สมาคมซอฟทบอลสมัครเลน
แหงประเทศไทย 



๘๔ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๖. นายพัทธพล   กวางมาก 
๗. นายวศิน  เหลืองโพธิ์แมน 
๘. นายศวิษฐ    ใจกลาง 
๙. นายพงษพัฒน   วงศแสนยันต 
๑๐. นายตอพงศ  นิยมการ 
๑๑. นายอธิวัฒน  อัธยาศัย 
๑๒. นายพัทธพล    จุติ 
๑๓. นายวรากร    ธรรมยิง่ 
๑๔. นายศรัณย  เช้ือเจริญสุขผล 
๑๕. นายภานุวัตน  เสรีกิตติกุล 
๑๖. นายนวณัฎฐ    รักษาวงศ 
๑๗. นายยศมนตรี    เอี่ยมเจริญ 
๑๘. นายณัฐพล  จักรยาโน 
๑๙. นายชลัฐ   เมฆสุพล 
๑. นางสาวปุณยนุช  สุขสําราญ 
๒. นางสาวสิรภัทร  กาษรสุวรรณ 
๓. นางสาวกมลนัทธ โอสถประสิทธิ์ 
๔. นางสาวพันธิตรา แนนหนา 
๕. นางสาวอรวรรณ เจริญประโยชน 
๖. นางสาวเกวลิน บุญญสิทธิ์ 
๗. นางสาวณัฐธยาน  พัฒนงาม 
๘. นางสาวเณศรา อุตมทอง 
๙. นางสาวณัฐมล  เท่ียงแท 
๑๐. นางสาวศิริวรรณ  บุญเพ็ง 
๑๑. นางสาวธันชนก  เซี่ยงไฮ 
๑๒. นางสาวภัทริยา  สรอยรัก 
๑๓. นางสาวชนัญชิดา  ปรีชา 
๑๔. นางสาวพัณณิตา  นันทนาภรณ
โสภณ 
๑๕. นางสาวสิตานัน ประกอบการ 
๑๖. นางสาวสุชาวดี  พิมพิชัย 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม
หญิง การแขงขันซอฟทบอลไทย
แลนดลีก ชิงแชมปแหงประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๕๘ 

สมาคมซอฟทบอลสมัครเลน
แหงประเทศไทย 

๑. นายธนพัต   นิลพัด 
๒. นายพีรณัฐ  มณีแสง 
๓. นายอภิชน  สุขกันหลง 
๔. นายศิวริษฐ   พระเมืองคง 
๕. นายพรพิพัฒน   ละมอม 
๖. นายพัทธพล   กวางมาก 
๗. นายวศิน  เหลืองโพธิ์แมน 
๘. นายศวิษฐ    ใจกลาง 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม
ชาย การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี ๓๒ “สุพรรณบุรี
เกมส” 
 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
รวมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 



๘๕ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๙. นายพงษพัฒน   วงศแสนยันต 
๑๐. นายตอพงศ  นิยมการ 
๑๑. นายอธิวัฒน  อัธยาศัย 
๑๒. นายพัทธพล    จุติ 
๑๓. นายวรากร    ธรรมยิง่ 
๑๔. นายศรัณย  เช้ือเจริญสุขผล 
๑๕. นายภานุวัตน  เสรีกิตติกุล 
๑๖. นายนวณัฎฐ    รักษาวงศ 
๑๗. นายยศมนตรี    เอี่ยมเจริญ 
๑๘. นายณัฐพล  จักรยาโน 
๑๙. นายชลัฐ   เมฆสุพล 
๑. นางสาวปุณยนุช  สุขสําราญ 
๒. นางสาวสิรภัทร  กาษรสุวรรณ 
๓. นางสาวกมลนัทธ โอสถประสิทธิ์ 
๔. นางสาวพันธิตรา แนนหนา 
๕. นางสาวอรวรรณ เจริญประโยชน 
๖. นางสาวเกวลิน บุญญสิทธิ์ 
๗. นางสาวณัฐธยาน  พัฒนงาม 
๘. นางสาวเณศรา อุตมทอง 
๙. นางสาวณัฐมล  เท่ียงแท 
๑๐. นางสาวศิริวรรณ  บุญเพ็ง 
๑๑. นางสาวธันชนก  เซี่ยงไฮ 
๑๒. นางสาวภัทริยา  สรอยรัก 
๑๓. นางสาวชนัญชิดา  ปรีชา 
๑๔. นางสาวพัณณิตา  นันทนาภรณ
โสภณ 
๑๕. นางสาวสิตานัน ประกอบการ 
๑๖. นางสาวสุชาวดี  พิมพิชัย 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีม
หญิง และรางวัลนักกีฬาดีเดน 
ประเภททีมหญิงการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี ๓๒ 
“สุพรรณบุรีเกมส” 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
รวมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. ด.ช.บรรณภพ  นอยราช  
๒. ด.ญ.ภิรมณ  เพิ่มศิลป 

ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร  ระดับ ม.ตน 

ม.บูรพา 

๑. ด.ช.บรรณภพ  นอยราช  
๒. ด.ญ.ภิรมณ  เพิ่มศิลป 

ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา 
ทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 

ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

๑. นายธนภัทร  ไหลสกุล  
๒. นายจิราภัทร  จีนะสอน 

ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล 

ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

๑. นายณัฐดนัย  กิจกรรณิการ   
๒. นางสาวสุธาทิพย  สุขเสวี 

รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตรระดับ ม.ตน 

ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

๑. ด.ญ.สิตาพร  สขสมภาพ 
๒. ด.ญ.ปวีณุช  ธนกุลบดี  
๓. ด.ญ.พิชชาภา  ทองคง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร  ระดับ 
ม.ตน 

ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 



๘๖ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. ด.ญ.สิตาพร  สขสมภาพ 
๒. ด.ญ.ปวีณุช  ธนกุลบดี  
๓. ด.ญ.พิชชาภา  ทองคง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร  ระดับ 
ม.ตน 

ม.บูรพา  
 

๑. ด.ช.บรรณภพ  นอยราช  
๒. ด.ญ.ภิรมณ  เพิ่มศิลป 

ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา 
ทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 

ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

๑. ด.ญ.ทรายงาม  ไชยบุญเรือง 
๒. ด.ญ.ภิรมน  เพิ่มศิลป 
๓. ด.ช.บรรณภพ  นอยราช 

ชมเชยการแขงขันวิทยาศาสตร 
เพชรยอดมงกุฎม.ตน 

ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี 
กรุงเทพมหานคร 

นายธนภัทร  ไหลสกุล ชมเชยการแขงขันชีววิทยาเพชร
ยอดมงกุฎ ม.ปลาย 

ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี 
กรุงเทพมหานคร 

๑. ด.ญ.ชลัยรัตน  บุญโลงศิริ 
๒. ด.ญ.ภูวษา  ยศตะมะ 
๓. ด.ช.อานนท  รณศิริ 

ชนะเลิศการประกวดการนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตรดวยเทคนิค
ปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน 
“หองเรียนเคมีดาว” 

กลุม ปตท. 
 
 
 

ด.ญ. ภิรมณ  เพิ่มศิลป เหรียญทองแดงโครงการประเมิน
และพัฒนาสูความเปนเลิศทาง 
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สสวท. รวมกับ ธนาคารออมสิน 

๑. ด.ญ.ชัญญาณุช  ใจมั่น 
๒. ด.ญ.นันทพร  ธนานภาดล 
๓. ด.ช.ปณชัย  วงศวีรธร 
๔. ด.ญ.ธัญชนก  เวทวงษ 
๕. ด.ช.นิติธร  วงษเรณู 
๖. ด.ญ.ปณฑชนิต  รุจิพิรานันท 
๗. ด.ญ.ทรายงาม  ไชยบุญเรือง 
๘. ด.ญ.ธัญวรัตน  รุงเรืองศักด์ิ 
๙. ด.ญ.มาลิน เซี่ยะ 

ชมเชยโครงการประเมินและพัฒนา
สูความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร 
ระดับ ม.ตน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สสวท. รวมกับ ธนาคารออมสิน 

๑. ด.ญ.ชลัยรัตน บุญโลงศิริเจริญ 
๒. ด.ญ.ภูวษา ยศตะมะ  
๓. ด.ช.อานนท รณศิริ 

รางวัลชนะเลิศการทดลองเคมีแบบ
ยอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมบริษัทดาวเคมีคอลประเทศ
ไทยรวมกับสมาคมเคมีแหง

ประเทศไทย 
๑. ด.ช.ณภัทร บุรารัตนวงศ  
๒. ด.ช.สรวิชญ ทรัพยมี  

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแขงขันเครื่องบินพลังงานยาง
ประเภทบินไกลในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี65 
ระดับสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตระยอง 

๑. ด.ช.สุทธิพงษศิริรักษ  
๒. ด.ช.ปรานต เอี่ยมโพธิ์  

รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขัน
เครื่องบินพลังงานยางประเภทบิน
นานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี65 ระดับสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตระยอง 



๘๗ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. ด.ญ.ธัญวรัตน  รุงเรืองศึกด์ิ 
๒. ด.ช.พัชรพล  เกษมธรรมแสวง 
๓. ด.ช.ณัทชนน  สาระธนะ 

รางวัลชมเชยการแขงขันคณิตศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ประจําป ๒๕๕๘ 

มูลนิธิรวมฉัตร, 
วัดสุทธิวราราม 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑. นางสาวชนิกานต  สุขภูตานันท 
๒. นายคุณานนต  สมานสินธ 

รางวัลชมเชยการแขงขันคณิตศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําป ๒๕๕๘ 

มูลนิธิรวมฉัตร, 
วัดสุทธิวราราม 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
เด็กหญิงธันวรัตน  รุงเรืองศักด์ิ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

ระดับประเทศการแขงขันความ 
สามารถทางคณิตศาสตรชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 
๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
จังหวัดนครปฐม 

เด็กชายณัชนน   สาระธนะ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ระดับประเทศการแขงขันความ 
สามารถทางคณิตศาสตรชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 
๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
จังหวัดนครปฐม 

๑. ด.ช.พัชรพล   เกษมธรรมแสวง 
๒. ด.ช.ณัชนน   สาระธนะ 
๓. ด.ช.ณพณัฐ   แวดลอม 
๔. ด.ญ.ธันวรัตน   รุงเรืองศักด์ิ  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีม  
ระดับภาคกลางการแขงขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตรชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 
๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
จังหวัดนครปฐม 

เด็กหญิงธันวรัตน   รุงเรืองศักด์ิ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคล
ระดับภาคกลางการแขงขันความ 
สามารถทางคณิตศาสตรชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 
๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
จังหวัดนครปฐม 

๑. เด็กหญิงธันวรัตน  รุงเรืองศักด์ิ 
๒. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ 
๓. เด็กชายพชรพล เกษมธรรมแสวง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ประเภททีม 
ระดับภาค (ประกอบดวยภาค กลาง 
ตะวันออกและภาคตะวันตก) ไดรับ
โลและประกาศเกียรติคุณการ
แขงขันคณิตศาสตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ ของสมาคม
คณิตศาสตรแหงประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ 
 

สมาคมคณิตศาสตรแหง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 



๘๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงธันวรัตน รุงเรืองศักด์ิ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ประเภท

บุคคลไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
และเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาทการ
แขงขันคณิตศาสตรประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ ของสมาคม
คณิตศาสตรแหงประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ 

สมาคมคณิตศาสตรแหง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

เด็ญหญิงเกวลิน  ทันบุญมา รางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร
การแขงขันชิงแชมปประยุกตใช
คณิตศาสตรครั้งท่ี ๑๓ (๒๕๕๘) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เด็กชายเนติ   เนตรเกื้อกูล 
   

รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติ
บัตรการแขงขันชิงแชมปประยุกตใช
คณิตศาสตรครั้งท่ี ๑๓ (๒๕๕๘) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๑. เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง 
๒. เด็กชายณัชนน   สาระธนะ 

รางวัลเด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียง
มาสูประเทศชาติป ๒๕๕๙ การ
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนท่ีนํา
ช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป
๒๕๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวภูริชยา  ขันทอง 
 

ชมเชยอันดับท่ี ๓ โครงการประกวด
บรรยายธรรม ระดับประเทศ 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

๑. นายจุฑา จินดาทิพย 
๒. นายพีระพล ชาตะรักษ 

ชนะเลิศการแขงขันทักษะทาง
วิชาการดานรัฐศาสตรในงาน
สัปดาหวิชาการ ครั้งท่ี ๒  

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ 

๑. นายภาณุพงษ ชลสวัสด์ิ 
๒. นางสาวสุวนันท ปากวิเศษ 

ชนะเลิศการแขงขันทักษะทาง
วิชาการดานพุทธศาสตรในงาน
สัปดาหวิชาการ ครั้งท่ี ๒ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ 

เด็กหญิงศศธร  คําสวาง 
 

ชนะเลิศเลานิทานชาดก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. เด็กชายทฤษฎี  ศรีสุข 
๒. เด็กหญิงกันธิชา  จันเทพา 
๓. เด็กหญิงศิลดา  เอี่ยมตระกูล 

ชนะเลิศแตงคําประพันธกลอนสด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. ด.ญ.จิตรลดา  เทียนสวัสด์ิ 
๒. ด.ญ.ธัญชนก  อาชาพิทักษกุล 
๓. เด็กหญิงรรันดา  สิงหโตทอง 

ชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ  
ระดับ ม.ตน 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. นายภานุพงศ  ชลสวัสด์ิ 
๒. นางสาวสุวนันท  ปากวิเศษ 
๓. นางสาวชนาธินาถ  ทวีวงษ 

ชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ  
ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

เด็กหญิงมัลลิกา  ถ่ีถวน ชนะเลิศบรรยายธรรม ระดับ ม.ตน
มหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 



๘๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ประกวดกิจกรรมพฒันาผูเรียนดาน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภูริชญา  ขันทอง ชนะเลิศบรรยายธรรม ระดับ  
ม.ปลาย มหกรรมสงเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานพระพุทธศาสนาเฉลิม 
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. ด.ญ.นุชนภัส เตมีประเสริฐกิจ 
๒. ด.ญ.มนัญชยา  ศรีมหาบุตร 
๓. ด.ญ.ญาณีนาถ  ศรีรักษา 
๔. ด.ญ.ณัฐฑาริกา หมื่นสิทธิโรจน 
๕. ด.ญ.ภาณุมาศ  ศรีธรรม 
๖. ด.ญ.มนัญญา  พุฒฤทธิ ์
๗. ด.ญ.พรพรหม  ปานทองคํา 
๘. ด.ญ.ภัทรพร  อรัญรัตน 
๙. ด.ญ.กัญญาลักษณ  สวัสด์ิลน 
๑๐. ด.ญ.ภัครชนก  ยุทธธนโรจน 

ชนะเลิศสวดมนตหมูสรรเสริญฯ
ทํานองสรภัญญะ ระดับ ม.ตน
มหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพฒันาผูเรียนดาน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

เด็กหญิงศศธร  คําสวาง 
 

รางวัลชมเชยเลานิทานชาดก การ
ประกวดเลานิทานชาดกประกอบ
ทาทาง ระดับภาคคณะสงฆ มหกรรม
สงเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธ 
ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. นายธนภูมิ  ยอแซฟ 
๒. นายกฤติน  ศิริมหา 
๓. นายศุภวิญช  ทนศิริ 
๔. นายวรเมธ  เซี่ยงมา 
๕. นายณัฐชนน  เกียรติขจรพันธ 

ชนะเลิศหนังส้ัน มหกรรมสงเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา  
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. เด็กชายทฤษฎี  ศรีสุข 
๒. เด็กหญิงกันธิชา  จันเทพา 
๓. เด็กหญิงศิลดา  เอี่ยมตระกูล 

รางวัลชมเชยแตงคําประพันธ 
กลอนสด การประกวดแตงคํา
ประพันธกลอนสด ระดับภาค คณะ
สงฆ มหกรรมสงเสริมศีลธรรมและ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 



๙๐ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
การประกวดกิจกรรมพฒันาผูเรียน
ดานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑. ด.ญ.จิตรลดา  เทียนสวัสด์ิ 
๒. ด.ญ.ธัญชนก  อาชาพิทักษกุล 
๓. ด.ญ.รรันดา  สิงหโตทอง 

ชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ ระดับ  
ม.ตน การประกวดตอบปญหาธรรม 
ระดับภาคคณะสงฆ มหกรรม
สงเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. นายภานุพงศ  ชลสวัสด์ิ 
๒. นางสาวสุวนันท  ปากวิเศษ 
๓. นางสาวชนาธินาถ  ทวีวงษ 

ชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ ระดับ  
ม.ปลาย การประกวดตอบปญหา
ธรรม ระดับภาคคณะสงฆ มหกรรม
สงเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. ด.ญ.จิตรลดา  เทียนสวัสด์ิ 
๒. ด.ญ.ธัญชนก  อาชาพิทักษกุล 
๓. ด.ญ.รรันดา  สิงหโตทอง 
๔. ด.ญ.ภัทรพร  อรัญรัตน 
๕. ด.ญ.กัญญาลักษณ  สวัสด์ิลน 
๖. ด.ญ.ภัครชนก  ยุทธธนโรจน 

ชนะเลิศระดับ ม.ตน การประกวด
ตอบปญหาธรรม มหกรรมสงเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. นายภานุพงศ  ชลสวัสด์ิ 
๒. นางสาวสุวนันท  ปากวิเศษ 
๓. นางสาวชนาธินาถ  ทวีวงษ 

ชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย การ
ประกวดตอบปญหาธรรม มหกรรม
สงเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๑. นางสาววรินทร  สามิภักด์ิ 
๒. นายกานตนิธิ  พุทธประวัติ 

ชนะเลิศการแขงขันมารยาทไทย 
ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

๑. นายกฤติน  ศิริมหา 
๒. นายณัฐชนน  เกียรติขจรพันธุ 

ชนะเลิศการแขงขันภาพยนตรส้ันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 



๙๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๓. นายธนภูมิ  ยอเซฟ 
๔. นายวรเมธ  เซี่ยงมา 
๕. นายศุภวิญช  ทนศิริ 
๑. นายภาณุพงศ  ชลสวัสด์ิ 
๒. นายพีระพล ชาตะรักษ 

ชมเชยการแขงขันตอบปญหา
วิชาการทางรัฐศาสตร งาน
รัฐศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี ๒๓  

คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑. นายภาณุพงศ  ชลสวัสด์ิ 
๒. นางสาวสุวนันท  ปากวิเศษ 

รางวัลชมเชย ชวงช้ันท่ี ๔ พระพุทธ 
ศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี ๑๒ 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระ
ธีรญาณมุนี และพระพรหมมังคลา
จารย 

มูลนิธิรมฉัตร 

เด็กหญิงจิตรลดา  เทียนสวัสด์ิ รางวัลชมเชย ชวงช้ันท่ี ๔ พระพุทธ 
ศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี ๑๒ 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระ
ธีรญาณมุนี และพระพรหมมังคลา
จารย 

มูลนิธิรมฉัตร 

นางสาวสุวนันท  ปากวิเศษ รางวัลท่ี ๑๐ ระดับชาติการแขงขัน
ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งท่ี ๓๔  

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
เด็กหญิงจิตรลดา  เทียนสวัสด์ิ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคการ

แขงขันตอบปญหาธรรมะ “ทาง
กาวหนา”ครั้งท่ี ๓๔  

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
เด็กหญิงธัญชนก  อาชาพิทักษกุล รางวัลท่ี ๒ ระดับภาคการแขงขัน

ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งท่ี ๓๔ 

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
เด็กหญิงพิศนธีรา  จันทรประดิษฐ รางวัลท่ี ๕ ระดับภาคการแขงขัน

ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งท่ี ๓๔ 

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
นายพีระพล  ชาตะรักษ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคการ

แขงขันตอบปญหาธรรมะ “ทาง
กาวหนา”ครั้งท่ี ๓๔   

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
นายภานุพงศ  ชลสวัสด์ิ รางวัลท่ี ๒ ระดับภาคการแขงขัน

ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งท่ี ๓๔  
 

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 



๙๒ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวภูริชญา  ขันทอง รางวัลท่ี ๔ ระดับภาคการแขงขัน

ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งท่ี ๓๔   

ชมรมพุทธศาสตรสากล ใน
อุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย 
๑. นางสาววรินทร  สามิภักด์ิ 
๒. นายกานตนิธิ  พุทธประวัติ 

เหรียญทองอันดับ ๒๖ ระดับภาค 
การแขงขันมารยาทไทย ระดับ  
ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

๑. นายกฤติน  ศิริมหา 
๒. นายณัฐชนน  เกียรติขจรพันธุ 
๓. นายธนภูมิ  ยอเซฟ 
๔. นายวรเมธ  เซี่ยงมา 
๕. นายศุภวิญช  ทนศิริ 

เหรียญทองอันดับ ๑๕ ระดับภาค 
การแขงขันภาพยนตรส้ันงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออกครั้งท่ี ๖๕  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการกิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

ท่ี ช่ือ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

๑ โครงการ “ธุรกิจ คุณธรรม” 
 
 

๑. เพื่อใหนักเรียน
ระดับช้ัน ม.๔ เกิด
การเรียนรูและเขาใจ
ในเรื่อง “คุณธรรม” 
และ “ธุรกิจ” ควบคู
กันไป 
๒. เพื่อปลูกฝงให
นักเรียนทํางาน
รวมกันอยางมี
ความสุข รูจัก
อนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม มีจิต 
สาธารณะ ท่ีมุงทํา
ประโยชนและสราง
ส่ิงท่ีดีงามใน
โรงเรียน 

๑. นักเรียนระดับช้ัน ม.๔ 
รวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การจัดทําน้ําปุยหมักชีวภาพ 
๒. ครูท่ีปรึกษาประชุม
รวมกับนักเรียนเพื่อหา
ขอสรุปในการจัดทําปุยหมัก
ชีวภาพ 
- นักเรียน ม.๔ จํานวน ๑๗ 
หอง แตละหองมีถังท่ีจะหมัก
ปุยหองละ ๑ ถัง 
- นักเรียนแตละหองจะจัด 
หาวัสดุดวยตนเอง ลงมือ ทํา
ปุยหมักและหมักท้ิงไว
ประมาณ ๓ เดือน 
-กรอกน้ําหมักชีวภาพท่ีไดใส
ขวด ปดฝาใหสนิท รอการใช
งาน 
-ประชุมวางแผนการ 
ขายและการนําไปใช 
๓. ประเมินผล และรายงาน
ผล 

- นักเรียนระดับช้ัน   
ม.๔ รอยละ ๙๐ มี
ความรู ความเขาใจ
เรื่อง “คุณธรรม” 
และ “ธุรกิจ” 
- นักเรียนรอยละ 
๙๐ นําความรูไป
ประยุกต ใชใน
ชีวิตประจําวัน 



๙๓ 
 

ท่ี ช่ือ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

๒ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม ๑. เพื่อใหนักเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ 
ความถนัดและความ 
ตองการของตน 
๒. เพื่อใหนักเรียน 
ไดพัฒนาความรู 
ความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห 
สังเคราะหใหเกิด 
ประสบการณท้ังทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
ตามศักยภาพ 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการแบง
หนาท่ี 
๒. ประชาสัมพันธการ
ประกวดผลงานในโครงการ
ตลาดนัดชุมนุม 
๓. รับสมัครกิจกรรมชุมนุมท่ี
เขารวมการประกวด 
๔. ประกาศรายช่ือชุมนุมท่ีมี
สิทธิ์ประกวด 
๕. กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม / 
ตัดสินการประกวด 
๖. สรุปประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม  

- นักเรียนทุกคนรวม
กิจกรรม 
- กิจกรรมชุมนุมของ
นักเรียนแตละ
ระดับช้ันไดรับ
รางวัลดานผลงาน
และปฏิบัติดีเดน
อยางนอยระดับช้ัน
ละ ๕ ชุมนุม 
 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานการอนรุักษ 
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

๑. เพื่อใหนักเรียนมี
หัวใจเปนนักอนุรักษ 
๒. ใหนักเรียนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. ใหนักเรียน
ตระหนักถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมและรวม 
กันเสนอแนวคิด/ 
รณรงคปองกัน
ปญหาท่ีสงผล
กระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. ติดตอประสานงาน 
๓. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
๔. ดําเนินการตามแผน 
๕. ประเมินผล/รายงาน 

- นักเรียนรอยละ 
๘๐ มีหัวใจแหงการ
เสียสละ เขาใจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ภาวะโลกรอน 
ปญหามลพิษใน
จังหวัดระยอง และ
รวมกันแกปญหา 
ปองกันปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
- นักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรมทุกคนมีจิต 
สํานึกในการอนุรักษ
พลังงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

๔ โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 

ใหนักเรียนมีความ
เสียสละ ทํางานเพื่อ
สวนรวมโดยความ
เต็มใจ / บริสุทธิ์ใจ 

๑. จัดทําสมุดบันทึกกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 
๒. นักเรียนจดบันทึก
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
๓. ครูท่ีปรึกษาตรวจติดตาม/
ประเมินผล/สรุปรายงานสง

- นักเรียนทุกคนทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม
และจดบันทึกการ
ทํากิจกรรม 
- นักเรียนรอยละ 
๑๐๐ มีผลการ
ประเมินการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ผาน 



๙๔ 
 

ท่ี ช่ือ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

หัวหนางานกิจกรรม 
เพื่อสังคม 

 

๕ โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน (ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุก
กลุมสาระการเรียนรู) 

๑. ใหนักเรียนมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียผาน
เกณฑ 
๒. ใหนักเรียนมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียระดับดี
(ต้ังแต ๓ ข้ึนไป) 
เพิ่มข้ึนอยางนอย 
รอยละ ๓ 
๓. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ของนักเรียนสูงกวา
ระดับจังหวัดอยาง
นอยรอยละ ๓ 

๑. จัดช่ัวโมงสอนเสริม 
(นักเรียนเกง) เพิ่มศักยภาพ 
และสอนซอมใหแกนักเรียนท่ี
มีผลการเรียน 0 ร มส 
๒. จัดติวสอบ O-NET  
ใหนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ใน
วันเสาร อาทิตย โดยจาง
วิทยากรมาใหความรู 

๑. นักเรียนรอยละ 
๙๘ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผาน
เกณฑ 
๒. นักเรียนรอยละ 
๗๐ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูง
กวาระดับจังหวัด 

๖ โครงการ “ธนาคารโรงเรียน” ๑. เพื่อใหนักเรียน 
รูจักใชเงินอยาง
ประหยัด คุมคาและ
มีความพอเพียงโดย
การออมเงิน 
๒. ใหนักเรียนเปนผู
มีความเสียสละ 
และรักการทํางาน
บริการ 
๓. ฝกใหนักเรียนมี
ความคิด มีทักษะใน
การทํางานดวย
ตนเอง 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อศึกษาวิธีการบริหาร
จัดการ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานกับเจาหนาท่ีของ
ธนาคาร 
๒. ประกาศใหนักเรียน
รับทราบเกี่ยวกับการจัดต้ัง
ธนาคารโรงเรียน 
๓. สรรหาคณะกรรมการฝาย
นักเรียนในการปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีธนาคารทุกวัน
จันทร พุธ และวันพฤหัสบดี 
ในชวงเชาและชวงพัก
กลางวัน 
๔. ดําเนินการใหบริการ 
๕. สรุป/รายงาน 

- นักเรียนรอยละ 
๕๐ มีการฝากเงิน
กับธนาคาร 
- นักเรียนผูปฏิบัติ
หนาท่ีมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- นักเรียนท่ีมาใช
บริการมีความพึง
พอใจตอการ
ใหบริการ 

 
 
 
 
 



๙๕ 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผานมา (๒๕๕๗) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการ 

ประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
โดยหนวยงาน

ตนสังกัด 
มาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๕ 
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
                  รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
                  คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๕ ๕ 
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 
                  รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
                  เกิดประสิทธิผล 

 
๕ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชน 
                  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
                  เกิดประสิทธิผล 

 
๕ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ 
                    ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                    สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให 
                    สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
๕ 

 
๕ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม 
                    วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

 
๕ ๕ 

 
 
 
 



๙๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
โดยหนวยงาน

ตนสังกัด 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป  
                    การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ 
                    คุณภาพสูงข้ึน 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

คาเฉลี่ยรวม ๕ ๕ 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ      ระดับ ๑         ระดับ ๒        ระดับ ๓       ระดับ ๔        ระดับ ๕ 
                      (ปรับปรุง)        (พอใช)             (ดี)           (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม) 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีผานมา (รอบสาม)  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๗๓ 

 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ี 
               พึงประสงค 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๕๑ 

 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๕๘ ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๘๕ ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๓๕ ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
               ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
๑๐.๐๐ 

 
๘.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน 
               การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
               โดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๗๑ 

 
ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตารมปรัชญา ปณิธาน/ 
              วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ 
              การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสง 
                 ผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
ตัวบงช่ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ 
                 สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 

 
ดีมาก 

 

    



๙๗ 
 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ 
                 ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ 
                 พัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนว 
                 ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๗๓  
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต ๘๐ คะแนน ข้ึนไป                        ใช      ไมใช 
มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงช้ี จาก ๑๒ ตัวบงช้ี       ใช      ไมใช 
ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช      ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
หนวยงานตนสังกัด 
จุดเดน 

๑. ดานคุณภาพผูเรียน 
๑.๑ จัดกิจกรรมไดสนองมาตรฐานท้ังหมด 
๑.๒ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถไดรับรางวัลระดับชาติเปนท่ีนาช่ืนชม 
๑.๓ จัดกิจกรรมไดครอบคลุมมาตรฐานท้ังหมด 

๒. ดานการจัดการศึกษา 
๒.๑ กระบวนการทํางานตามระบบการเรียนรูมรีายละเอียดครบถวน เปนรูปแบบเดียวกัน

ท้ังหมด เปนแบบอยางไดดีและมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
๒.๒ ครูไดรับรางวัลสงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลดวย 
๒.๓ มีการดําเนินงานตามหลัก P-D-C-A ไดดีเยี่ยม 
๒.๔ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี 
๒.๕ มีหลักสูตรท่ีหลากหลายเหมาะสมสําหรับนักเรียน 
๒.๖ สภาพแวดลอมดี 
๒.๗ โรงเรียนดําเนินการใหนักเรียนใชหองเรียนไรพรมแดนไดเกินมาตรฐาน 
๒.๘ เอกสารสมบูรณ ครบถวนดี 

๓. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู หองเรียน EP และศูนย ERIC จัดไดดี สามารถเปนแบบอยางไดดี 
๔. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไดดีหลากหลาย 
๕. ดานมาตรการสงเสริม จัดกิจกรรมสงเสริมดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี 

 
 
 
 



๙๘ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 ๑. ดานคุณภาพผูเรียน  

๑.๑ ควรนํากิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนในมาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงช้ีท่ี ๓ มาไวใหเห็น 
๑.๒ โครงการท่ีดําเนินการ ๓ ปตอเนื่อง ควรทําวิจัยจากขอเสนอแนะโดยใหนักเรียนมีสวนรวม

เพื่อเปนฐานในการทํางาน 
 ๒. ดานการจัดการศึกษา 
  ๒.๑ ควรพัฒนาตอยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
  ๒.๒ ควรดําเนินการการจัดการเรียนรูบูรณาการใหครบทุกกลุมสาระและเปนปจจุบัน 
  ๒.๓ ควรจัดทําสาระทองถ่ินใหสอดคลองกับรายวิชาท่ีเปด 
  ๒.๔ หองเรียนไมคอยสะอาด ควรปลูกฝงใหนักเรียนตระหนัก 
  ๒.๕ เครื่องมือประเมินควรใชเปนระบบออนไลน 
 ๓. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ควรพัฒนาตอยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 ๔. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ควรพัฒนาตอยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 ๕. ดานมาตรการสงเสริม ควรพัฒนาตอยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามท่ีผานมา 
จุดเดน 
 โรงเรียนมีจุดเนนดานคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยมีคณะกรรมการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดําเนินการตาง ๆ โดยประสานการทํางาน
บูรณาการรวมกับระบบการเรียนรูและระบบกิจกรรมนักเรียน ทําใหผลเปนรูปธรรมดังตอไปนี ้

๑. การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการรวมกับระบบการเรียนรูและระบบกิจกรรม
นักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผูปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ทราบ อนุมัติในหลักการ ทําใหการดําเนินงานของระบบไมยุงยาก ซ้ําซอน ผลของการดําเนินการในระบบเกิดกับ
ผูเรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผานชวงช้ันเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคมีความชัดเจน 
เท่ียงตรง โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนท่ียอมรับของนักเรียนและผูปกครอง ทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมและไดรับ
คัดเลือกเปนระบบท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในดานการแกไขพฤติกรรมนักเรียนภายใตกิจกรรม                   
“รวมเสริมคุณคา สรางราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (สวร.) 
  ๒. การดําเนินการของระบบการเรียนรูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนกัเรียนเปนสําคัญ 
ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูซึ่งเนนกิจกรรมท่ีพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิด
อยางมีวิจารณญาณใหแกนักเรียนทุกคน โรงเรียนเนนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานตาง ๆ ท้ังดาน
วิชาการ คุณภาพผูเรียน สุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ไดแก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน ICT ดาน
วิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานภาษาตางประเทศ ดานศิลปะ ดานดนตรีและกีฬาดานความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน โดยในการสอนมีการสอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรมไวทุกรายวิชาและทุกหนวยการเรียนรู
และคณะกรรมระบบรวมกับฝายบริหารไดวางแผนดําเนินการระบบใหเปนระบบ Best Practice ตอจากระบบการ
ดูแลชวยเหลือ ในปการศึกษา  ๒๕๕๑   
  ๓. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมกีารดําเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตาม
ความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เปาหมายของทุกลุมกิจกรรมเนนใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น และวิธีการประเมินผลการทํากิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลา ภาระงานการ
ทํากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 
 
 



๙๙ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ดานสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 

๑.๑  อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใชงานนาน เกา พื้นหองเรียนชํารุด สึกกรอน เชน อาคาร ๔ ควร
ไดรับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม จัดสภาพแวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 ๑.๒  การรณรงคใหนักเรียนมีคุณธรรมดานการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะในชวงปการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  โรงเรียนอยูระหวางการดําเนินการกอสรางอาคารใหมและ
นักเรียนตองใชโรงอาหารช่ัวคราว คับแคบ ไมถูกสุขลักษณะเทาท่ีควร 
 ๑.๓  หองน้ํานักเรียนซึง่มีจํานวนนอย ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับจํานวนรวมของนักเรียนท้ังหมด ทําใหเกิด
กล่ิน ควรไดรับการดูแล ทําความสะอาดใหบอยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางหองน้ํา หองสวม
เพิ่มเติมขางอาคารสํานักงาน ๑ หลัง 
 ๑.๔  ดานการบริหารจัดการ โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเขมแข็งดวยการจัดการ
เรียนรู ท่ีเนนการดําเนินการสูวิธีทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศท้ังระบบหลักและระบบสนับสนุนและไดรับคัดเลือกเปน
โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร 
๒.  ดานทรัพยากร 
 แตละปการศึกษาโรงเรียนตองใชเงินเพื่อจางครูสอน เจาหนาท่ีและพนักงานสํานักงานรวมประมาณ   
๔๐  คน งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐ และหนวยงานองคกรตาง ๆ  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

ไมมีการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน 
   ๒. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือท่ีวัดความสามารถดานการคิดของผูเรียนให
ชัดเจน โดยประสานความรวมมือกับครูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ วางแผนรวมกันตามกรอบการนาํทักษะการคิด
สูการพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษาการกําหนดไวในระบบการเรียนรูอยางเปนระบบ 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
ไมมี 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ในทุกกลุมสาระใหมีพัฒนาการสูงข้ึนทุกกลุมสารุการเรียนรู 
๒. ครูควรมีการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาส่ือการเรียนมากข้ึนและนําผลการวิจัยมาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีพัฒนาสูงข้ึน 
 ๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ไมมี 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (สวร.) 
  
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๑๔.๑ สภาพปญหา  
            ๑. จํานวนนักเรียนเพิ่มข้ึนแตจํานวนหองเทาเดิมทําใหนักเรียนแนนหองเรียนซึ่งไมเอื้อกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
            ๒. ครูทุกคนมีภาระงานหลักท่ีตองรับผิดชอบ ๓ ดาน ไดแกการจัดการเรียนการสอน การดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานของ
โรงเรียน ทําใหประสิทธิผลของงานของครูท่ีอยูในระดับดีมีจํานวนไมมาก 
            ๓. ครูประจําการท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูทยอยเกษียณอายุราชการทําใหตอง
พัฒนาครูใหมซึ่งตองใชระยะเวลา 
       ๑๔.๒ จุดเดน 
            ดานผูเรียน  ผูเรียนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตในการเรียน การสืบคนขอมูล 
สามารถสรางองคความรูดวย ICT และมีผูเรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซดระดับประเทศ และสามารถสอบคัดเลือกเขา
เรียนในมหาวิทยาลัยไดเปนจํานวนมากกวาทุกปท่ีผานมา ผูเรียนทุกคนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน 
              ดานครู   ครูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
ใหความรัก เอาใจใส เขาใจผูเรียนอยางเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบันท่ีเปนศิษยเกา มีความภาคภูมิใจท่ี
ไดทํางานในสถาบันนี้  
              ดานผูบริหาร  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและมุงมั่น
ในการสรางเกียรติยศสูโรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนและครูควบคูกันไป โดยดําเนินการหาครูใหมีจํานวนเพียงพอ คัดเลือกครูท่ีขอยายมาจากสถานศึกษา
อื่น และจัดใหมีการทดสอบครูท่ีจะเขามาใหม ไดรับการยกยอง เปนท่ียอมรับของชุมชน ผูปกครอง ครูและนักเรียน 
           ดานอัตลักษณ  การจัดทําโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของทุกกลุมสาระการเรียนรู สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียผานเกณฑสูงข้ึน สามารถสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มข้ึน นักเรียน
ไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันทักษะทางวิชาการดานตาง ๆ  มากมาย และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกนักเรียน จะ
เห็นไดจากรางวัลตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนและนักเรียนไดรับ จึงควรดําเนินการตอยอดไปเรื่อย  ๆและใชวิธีพี่สอนนองจะไดสราง
ความผูกพันระหวางนักเรียนดวยกัน 
           ดานมาตรการสงเสริม  การดําเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของการพัฒนาเชิงระบบท่ีเนน
กระบวนการ PDCA  มีขอดีท่ีทุกกลุมบริหารงาน/กลุมงาน/งาน มีรูปแบบ ข้ันตอนของการทํางานชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ไดในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งสงผลใหโรงเรียนมีขอมูลท่ีจะใชในการวางแผน พัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๑๔.๓ จุดท่ีควรพัฒนา 
           ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถเฉพาะดานสูความเปนเลิศของนักเรียนอยางตอเนื่อง ใหขวัญและกําลังใจ
เพื่อเปนแรงเสริมในการพัฒนา 
          ๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการอานตามนโยบายของ
โรงเรียน สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและจัดทําแบบบันทึกการอานใหเปน
รูปธรรม 
         ๓. สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินของนักเรียนและครูใหมากข้ึน 
             ๔. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนใหความรวมมือในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน โดยจัด
กิจกรรมรณรงค หรือแบงเขตพื้นท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด 
            ๕. สรางคานิยมใหกับนักเรียนในดานการทําความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ และการเปนผู
ใฝเรียนรู ดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริยอยางตอเนื่อง และใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน 
ทํากิจกรรม และประเมินผล 



๑๐๑ 
 

            ๖. ควรมีการนิเทศภายในอยางจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศท่ีเปนรูปธรรม อยางเปนระบบและมี
รูปแบบเดียว เพื่อใหครูไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณซึ่งกันและกัน พรอมพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพ 
สรางความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู 
           ๗. จัดขนาดหองเรียนใหมีจํานวนนักเรียนท่ีเหมาะสม 
           ๘. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจําการ) ใหเพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผูปกครองในการจัดจางครูสอนใหเพียงพอ 
          ๙. สงเสริม พัฒนาครูใหมีความรูดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และหรือใหครูท่ีมีความรูนํา
ความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ใชอุปกรณเทคโนโลยีท่ีโรงเรียนมีใหใหคุมคา หรือจัดประกวด แขงขันสราง
นวัตกรรมดวยส่ือเทคโนโลยี เปนการสรางกําลังใจแกครูควบคูไปกับการพัฒนา 



๑๐๒ 
 

ตอนท่ี ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนระยองวิทยาคม แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแก   

กลุมบริหารงานวิชาการ   ใชเทคนิคการบริหารแบบ การบริการแบบมีสวนรวม (Participatory  management) 
กลุมบริหารงานบุคคล     ใชเทคนิคการบริหารแบบ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร  ( Total Quality  

Management : TQM ) 
กลุมบริหารงบประมาณ ใชเทคนิคการบริหารแบบ  Balanced Scorecard และ 
กลุมบริหารท่ัวไป      ใชเทคนิคการบริหารแบบ  วงจรคุณภาพ  P-D-C-A                
ซึ่งผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบ  องครวม (Holistic ideology) 

 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนระยองวิทยาคม 
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๑๐๖ 
 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน  

โรงเรียนระยองวิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปน

ไทย ภายในปการศึกษา ๒๕๖๑    

พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอยางมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลดวยทักษะภาวะผูนําใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใหตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และมีคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

 ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู 

 ๔. พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 

 ๕. พัฒนาครูใหมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๖. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกบนพื้นฐานของความเปนไทย 

 ๗. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม   

เปาหมาย 

 ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใชขอมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และ

ผลการวิจัยเปนฐานความคิด 

 ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีหลักสูตร

พิเศษ และรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 ๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยพรอมใชงาน 

 ๔. ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 ๕. ผูบริหารสรางเครือขายทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

 ๖. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและใชประโยชนอยางสูงสุดเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ 

 ๗. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และส่ือ

อิเล็กทรอนิกสในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรผลงาน 

 ๙. ครูใชผลการวิจัย ส่ือและนวัตกรรมเพื่อพฒันานักเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 ๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 



๑๐๗ 
 

 ๑๓. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการคิดข้ันสูงและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู 

 ๑๔. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษา เรียนรูและผลิตผลงานดานตาง ๆ ดวยตนเองอยางมี

คุณภาพ 

 ๑๕. นักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสํานึกในการบริการสังคมและ

การสงเสริม พิทักษ ปกปองส่ิงแวดลอม 

 ๑๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 ๑๗. นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท่ีแตกตางและอยูรวมกันอยางสันติ 

 ๑๘. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมาย 

 ๑๙. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

อัตลักษณของสถานศึกษา เกง ดี มีวินัย 

เอกลักษณของสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม 

 
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนระยองวิทยาคม  ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกลยุทธสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน / สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
กลยุทธท่ี ๒   ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ และเนนการ 

มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี ๖   การพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
รวมท้ังกลยุทธของโรงเรียนและจุดเนนการขับเคล่ือนของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัด ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมี 
                     มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสติสมเหตุผล มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

กลยุทธท่ี ๓   สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 
ไดอยางนอย ๒ ภาษา 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลโลก 



๑๐๘ 
 

กลยุทธท่ี ๕  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ                            
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน เทียบเคียง 

                     มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 
กลยุทธท่ี ๗  สงเสริมพัฒนาครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิบัติงานตาม 

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
กลยุทธท่ี ๘  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๕.การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัด ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมี 
                     มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๑.๑ โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
(บริหารงานวิชาการ) 

2.1  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนจัด
แสดงผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง  
2.2  เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลคะแนนเฉล่ีย, 
GAT, PAT, 7 รายวิชาสามัญ,O-
net สูงข้ึน 
2.3  เพื่อใหนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะ
ทางไดรับรางวัลจากการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการและทักษะดาน
อื่น ๆ ระดับภาคและ
ระดับประเทศเพิ่มข้ึน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการของตนเองในระดับ
จังหวัด ระดับภาค 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระการ
เรียนรูผานเกณฑการประเมินของ
โรงเรียนเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 
๒ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ีย, GAT, PAT, ๗ 
รายวิชาสามัญ, 
O-net ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง
กวาระดับจังหวัดอยางนอยรอย
ละ ๓ 
๔. นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
อุดม ศึกษาเพิ่มข้ึนรอยละ ๒ 
๕. นักเรียนท่ีมีความ สามารถ 
ความถนัดเฉพาะทางไดรับรางวัล
จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาการและทักษะดานอื่น ๆ 
ระดับภาคและระดับ ประเทศ
เพิ่มข้ึน 
๖. นักเรียนรอยละ ๙๙  จบ

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 



๑๐๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
การศึกษาพรอมรุน   
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการของตนเองในระดับ
จังหวัด ระดับภาคไดอยางหลาก 
หลายและมีประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนมีความรู ความ 
สามารถและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงช้ีตามท่ีกําหนดใน
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๑.๒ โครงการ
พัฒนาการเรียนรู
วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
(IS) 

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ทํางานเปนระบบตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล  
๔. เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอน
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู
วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(Independent Study : IS) 
๕. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีจิต
อาสานําความรูสูสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูจํานวน ๒๐ คนมคีวามรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนรู
วิชาการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(Independent Study : IS) 
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๓๐๐ คนมี
ความรู ความเขาใจและสามารถ
ทํางานอยางเปนระบบตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
(Independent Study : IS) คิด
เปนรอยละ ๘๐ อยูในระดับดี 
๒. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
และสามารถทํางานอยางเปน
ระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ ๘๐ 
อยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 

๑.๓ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาไทย 

๑. เพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย 
๒. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มความสามารถตาม

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน ๓,๘๐๐  คน 
๒. ครูจํานวน ๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ 



๑๑๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ศักยภาพ 
๓. เพื่อพัฒนาความ สามารถ
พิเศษของผูเรียนใหเปนเลิศทาง
วิชาการ 
๔. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ 
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
อยางเต็มท่ี 

๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-Net 
เพิ่มข้ึน 
๒. ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็ม
ความสามารถตามศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 
๓. ผูเรียนเปนเลิศทางวิชาการ
ไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
๔. ครูมีวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียนอยาง
เพียงพอ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๔ โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
(สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึนและไดรับประสบการณตรง
จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ จํานวน 
๕๐๐ คนไดรับความรูและ
ประสบการณตรงจากแหลง
เรียนรูนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึนและไดรับประสบการณตรง
จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
อยูในระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๕ โครงการสู
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ (สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตาม
ศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองซึ่งไดรับการสงเสริมทาง
วิชาการ เชน การ เมืองการ
ปกครอง นิติศาสตร สังคมศาสตร 
เศรษฐศาสตรประวัติศาสตร 
คุณธรรม จริยธรรม  และมีการตอ
ยอดในการเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการกับหนวยงานตางๆ 
อีกท้ังนักเรียนสามารถนําความรู
ไปพัฒนาตนเองในการ ศึกษาตอ
ระดับสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ จํานวน 
๖๙๐ คนไดรับการสงเสริมสูความ
เปนเลิศทางวิชาการสังคมศึกษาฯ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเรียนรูตามศักยภาพและ
ความ สามารถของตนเองในดาน
ตางๆ และเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ อยูในระดับดี
มาก 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

๑.๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียน (สังคม

ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ ส่ือ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา อยางเพียงพอและ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูรอยละ ๑๐๐ มี
วัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียนการ

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 



๑๑๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

อยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
 

สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพียงพอในการใชงาน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครู โรงเรียนระยอง
วิทยาคม มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยูในสภาพพรอม
ใชงาน อยูในระดับดีมาก 

๑.๗ โครงการสอน
เสริมเพิ่มความรูสู
อนาคตอันสดใส 
(คณิตศาสตร) 

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงข้ึน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
จํานวน ๖๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระดับดีสูงข้ึนรอยละ 
๒  

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

๑.๘ โครงการจุด
ประกายคาย
อัจฉริยะและเสริม 
สรางทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร หอง 
เรียนพิเศษ ม.ตน 

๑. เพื่อจัดคายคณิตศาสตรให
นักเรียนหองเรียนพิเศษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เสริมสรางทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
๒. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ไดแก การทํางานเปนทีม 
การเปนผูนํา ความมีน้ําใจ  
ความเสียสละ การส่ือสารและการ
นําเสนอ  
 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนหองเรียนพิเศษ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 
๒๕๕๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ สํานักงาน
คณะ กรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษา  ธิการ
จํานวน ๑๓๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับการเสริมสราง
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  
๒. นักเรียนไดพฒันาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไดแกการทํางาน
เปนทีมการเปนผูนํา ความมีน้ําใจ 
ความเสียสละ การส่ือสารและ
การนําเสนอ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๑๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๑.๙ โครงการจุด
ประกายคาย
อัจฉริยะและเสริม 
สรางทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรหอง 
เรียนพิเศษ ม.ปลาย 

๑. เพื่อจัดคายคณิตศาสตรให
นักเรียนหองเรียนพิเศษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เสริมสรางทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
๒. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ไดแก การทํางานเปนทีม 
การเปนผูนํา ความมีน้ําใจ  
ความเสียสละ การส่ือสารและการ
นําเสนอ  

เชิงปริมาณ   
นักเรียนหองเรียนพิเศษ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายป
การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียน
ระยองวิทยาคม อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๘  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน ๙๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับการเสริมสราง
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  
๒. นักเรียนไดพฒันาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไดแกการทํางาน
เปนทีม การเปนผูนํา ความมี
น้ําใจ ความเสียสละ การส่ือสาร
และการนําเสนอ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

๑.๑๐ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร (O-
NET) ปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี ๖ จากการทดสอบ
ระดับชาติ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
โรงเรียนระยองวิทยาคมจํานวน 
๓,๙๒๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มี
คะแนนผลการสอบ  
O-NET เพิ่มข้ึนรอยละ ๒  

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๑๑ โครงการปรับ
พื้นฐานวิชา
คณิตศาสตรช้ัน ม. 
๑ และ ม.๔ 

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงข้ึน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
จํานวน ๗๐๐ คน  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๖๔๐ 
คน ไดรับการเรียนปรับพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 



๑๑๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
วิชาคณิตศาสตร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระดับดีสูงข้ึนรอยละ 
๒  

๑.๑๒ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร 

๑. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ
วิทยาศาสตร  สารเคมี  ส่ือการ
เรียนรู วัสดุสํานักงาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางพอเพียง
และทันสมัย 
๒. เพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน พัฒนาศักยภาพดานการ
คิด  วิเคราะห  สังเคราะหของ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  
สามารถแกปญหา และแขงขันใน
ระดับตางๆได  
๓. เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และเพื่อปลูกฝงให
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ
วิทยาศาสตร 
๔. เพื่อปรับภูมิทัศนใหเหมาะสม
กับการเรียนรูของนักเรียนและ
อํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน และเปนแหลง
เรียนรูใหกับนักเรียน 
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูและบุคลากร
ของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนทุคนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการคิด วิเคราะห 
คิดสังเคราะห ๑๐๐% 
๒. นักเรียนอยางนอย ๑๒๐ คน
ไดรับการเพิ่มพูนประสบการณ
ทางวิทยาศาสตรและไดรับการ
ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตร 
๓. นักเรียนอยางนอย ๓๐๐ คน
ไดเขารวมโครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนและครูท่ีทําการเรียน
การสอนท่ีมีส่ือ วัสดุอุปกรณ 
สารเคมี ใชในการจัดการเรียน
การสอน จะทําใหนักเรียนให
ความสนใจ ใฝรูใฝเรียน สรางจิต
วิทยาศาสตรความตระหนักและ
ความสําคัญดานการเรียนการ
สอนมากกวานักเรียนท่ีไมมี
โอกาสไดสัมผัส ส่ือ วัสดุอุปกรณ 
ตางๆ 
๒.  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
๓. มีตํารา วารสาร หนังสือ ส่ือวีดี
ทัศน และส่ือ ICT ใหบริการแก
นักเรียนมีคุณภาพดี 
๔. นักเรียนทุกคนไดรับการ

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 



๑๑๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
พัฒนาศักยภาพดานการคิด 
วิเคราะห อยางมีประสิทธิภาพ 
๕. นักเรียน ม.ตน และ  ม.ปลาย 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะ
วิทยาศาสตรดานตาง ๆ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
๖. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ทัศนศึกษาและแหลงเรียนรูได
เรียนรูจากของจริง 

๑.๑๓ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนดาน
ศิลปะ 

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๒. สงเสริมความเปนเลิศตางๆ 
ดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแหง
ความเปนไทย 
๔. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
๕. เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับ
นักเรียน โรงเรียนและชุมชน 

เชิงประมาณ 
๑. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป รอยละ ๙๐ 
๒. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ รอยละ ๙๐  
๓. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพฒันางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเองรอยละ ๙๐ 
๔. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดรอยละ ๙๐ 
๕. ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจรอยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
๒. ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดอยาง
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 
๓. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ 
ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 



๑๑๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๑.๑๔ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพ
ทางดานการเกษตร 

๑. ตองการใหมีวัสดุอุปกรณ ส่ือ
การสอนครบทุกรายวิชา 
๒. เพื่อรองรับรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญ 
๓. เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนวิชาเกษตรเปนไป
ดวยดี 
๔. เพื่อปรับปรุงพัฒนาและจัดทํา
ส่ือการเรียนการสอนใหสมบูรณ 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุอุปกรณ ส่ือท่ีจําเปนดาน
การเกษตร เพื่อใหเพียงพอตอ
การใชงานและการสอน 
เชิงคุณภาพ 
ทําใหการเรียนการสอนวิชาเกษตรมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 

๑.๑๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนวิชาชีพธุรกิจ 

๑. นักเรียนไดศึกษาและคนควา
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. นักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพ
และพัฒนาการเรียนรูตาม
ศักยภาพของตนเอง มี
ความสามารถในการออกแบบและ
จัดทําผลิตภัณฑตามความถนัด
ของตนเอง 
๓. สงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติจริงมี
ทักษะในการทํางานเปนทีม จัดทํา
ผลิตภัณฑ รูจักการคิดสรางสรรค 
การวิเคราะห  การแกปญหา 
๔. สงเสริมใหนักเรียนจัดแสดงผล
งานของตนเอง 

เชิงปริมาณ 
๑. จัดทํา/จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนกลุมสาระการงานอาชีพฯ
(ธุรกิจ) 4รายวิชา 
๒. นักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพ 
ไดมีการออกแบบและจัดทํา
ผลิตภัณฑตามความถนัดของ
ตนเองจํานวน ๓๐ ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีวัสดุอุปกรณในการเรียนการ
สอน 
๒. นักเรียนท่ีเรียนงานอาชีพ
ธุรกิจ 4 รายวิชา ไดปฏิบัติจริง มี
ความพึงพอใจผลงานของตนเอง 
และไดรับการพัฒนาดานทักษะ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ในงาน
อาชีพ 
๓. นักเรียนท่ีเรียนงานธุรกิจไดนํา
ผลงานของตนเองไปแสดง ในการ
จัดนิทรรศการ 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 

 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสติสมเหตุผล มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๒.๑ โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
(คณิตศาสตร) 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรใหแกนักเรียน 
๒. เพื่อฝกฝนใหผูเรียน
สามารถนําหลักการทาง
คณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
๓. เพื่อหาตัวแทนนักเรียน
ในการแขงขันความเปน
เลิศทางคณิตศาสตรใน
การแขงขันรายการตางๆ 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนช้ัน ม.๑- ม.๖ เขา
รวมแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร และรวม
กิจกรรมคณิตศาสตร 
จํานวน ๑๐๐คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีการพัฒนาดาน
ทักษะทางคณิตศาสตร 
๒. ไดตัวแทนนักเรียนใน
การแขงขันความเปนเลิศ
ทางคณิตศาสตรใน
รายการตาง ๆ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

๒.๒ โครงการคาย
คณิตศาสตรช้ัน ม.๑ 

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค 
๒. เพื่อฝกใหนักเรียน
สามารถนําหลักการทาง
คณิตศาสตรไปใชในการ
ดํารงชีวิต 
๓. เพื่อใหนักเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นได 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑   
โรงเรียนระยองวิทยาคม  
เขารวมโครงการ จํานวน  
๑๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห สรางสรรค 
๒. นักเรียนสามารถนํา
หลักการทางคณิตศาสตร
ไปใชในการดํารงชีวิต 
๓. นักเรียนทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

๒.๓ โครงการคาย
คณิตศาสตรช้ัน ม.ปลาย 

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค 
๒. เพื่อฝกใหนักเรียน
สามารถนําหลักการทาง

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนระยอง
วิทยาคมเขารวมโครงการ 
จํานวน ๑๐๐คน 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๑๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
คณิตศาสตรไปใชในการ
ดํารงชีวิต 
๓. เพื่อใหนักเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นได 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห สรางสรรค 
๒. นักเรียนสามารถนํา
หลักการทางคณิตศาสตร
ไปใชในการดํารงชีวิต 
๓. นักเรียนทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 

๒.๔ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ศักยภาพทางดานคหกรรม 

๑. เพื่อตองการใหมีวัสดุ
อุปกรณ  ส่ือการเรียนการ
สอน ครบทุกรายวิชา 
๒. เพื่อรองรับรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนน
นักเรียนเปนสําคัญ 
๓. เพื่อพัฒนาการเรียน
การทุกรายวิชาใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
๔. เพื่อใหนักเรียนได
ความรู และปฏิบัติงานได
อยางหลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน 
๓.๙๐๐ คนไดมีวัสดุ
อุปกรณในการฝก
ปฏิบัติงานไดอยาง
เพียงพอครบถวนทุก
ระดับช้ัน 
๒. ครูสามารถจัดทําส่ือ
อุปกรณใหนักเรียนได
ศึกษาคนควาไดอยาง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานอาหารตางๆได
อยางหลากหลาย 
๒. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานการซอมแซม – 
ดัดแปลงเส้ือผาเครื่องแตง
กายได 
๓. นักเรียนสามารถ
ประดิษฐของใชจากเศษ
วัสดุนํามาตกแตงบาน 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 

๒.๕ โครงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการแนะ
แนว 

๑. เพื่อใหการจัดกิจกรรม
แนะแนวในช้ันเรียนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับ
หลักสูตร  นโยบาย 
เปาหมาย วิสัยทัศน และ

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 
ไดรับการแนะแนวครบท้ัง
ดาน ๓ ดาน 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 
ไดรับบริการแนะแนว

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ 



๑๑๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
พันธกิจของโรงเรียน 
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับ
การครบท้ัง ๕ บริการ 
ตามขอบขายของการแนะ
แนว ซึ่งไดแก บริการ
สํารวจขอมูล บริการ
สนเทศ บริการให
คําปรึกษา บริการจัด
วางตัวบุคคลและบริการ
ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย ๒ บริการจาก 
๕ บริการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจของ
นักเรียนตอจัดกิจกรรม
แนะแนวในช้ันเรียนของ
อยูในระดับดี 
๒. ความพึงพอใจของ
นักเรียนตอจัดบริการแนะ
แนวอยูในระดับดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 
มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 

 
 

๒.๖ โครงการกิจกรรม
ชุมนุมตามความสนใจ 

๑. เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจ ความถนัด และ
ความตองการของตน 
๒. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรู ความสามารถดาน
การวิเคราะห  สังเคราะห  
ใหเกิดประสบการณท้ัง 
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามศักยภาพ 
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ใชเวลาใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสวนรวม 
๔. เพื่อใหผูเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นไดตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผูเรียนมีผลงาน/
ช้ินงานเขารวมกิจกรรม
และดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมจนสําเร็จตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนดรอยละ ๘๕  
๒. ผูเรียนทุกคนทํางาน
อยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนาและภูมิใจในผลงาน
ของตนเองไดรับประสบ 
การณจากการจัดตลาดนัด
ชุมนุมและสามารถนําไป 
ใชในชีวิตประจําวันได 
รอยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกระดับช้ันมี
ผลงาน/ช้ินงานตาม
ระเบียบปฏิบัติท่ีสถาน 
ศึกษากําหนด 
๒. นักเรียนทุกระดับช้ันได
เขารวมโครงการตลาดนัด
ชุมนุมและมีประสบการณ
ตรง 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 

๒.๗ โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

๑. เพื่อใหนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 



๑๑๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
และยุวกาชาด คานิยมท่ีพึงประสงค 

๒. เพื่อใหผูเรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพในตนเอง มี
ความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอื่น 
๓. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
๔. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 
๕. เพื่อใหลูกเสือ-เนตร
นารีและยุวกาชาดมี
ประสบการณในการอยู
คายพักแรมตามขอบังคับ
ของคณะลูกเสือแหงชาติ
และกองยุวกาชาด 

ระยองวิทยาคม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓
รอยละ ๘๕ มีคุณธรรม   
จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค 
๒. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
รอยละ ๙๐ มีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอื่น 
๓. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
รอยละ ๙๐ มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
๔. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
รอยละ ๙๐ มีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 
เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิด การจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความสํานึกในความเปนไทย
อยามีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 
มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 
ตัวบงช้ี ๖.๓ 



๑๒๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ทักษะการคิด ทักษะการ
แกปญหา และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นท้ังใน
และนอกสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค  ตลอดจนนํา
ความรูท่ีไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได  อยูใน
ระดับดีมาก 

 

กลยุทธท่ี ๓   สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 
ไดอยางนอย ๒ ภาษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน 
(ภาษาตางประเทศ) 

๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 
2.00 ในทุกรายวิชาใน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนในการใช
ภาษาอังกฤษท้ังเพื่อ
การศึกษาตอและการ
ส่ือสาร 
๓. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมทางภาษา ศึกษา
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาและการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการดาน
ภาษาอังกฤษ 
๔. เพื่อใหนักเรียนเปนผูใฝ
รูใฝเรียน รักการศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรู

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจํานวน ๓,๘๔๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนตํ่ากวา ๒.๐๐ ในทุก
รายวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศมี
ผลการเรียนและความ 
สามารถในการส่ือสารทาง
ภาษาสูงข้ึน 
๒. นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ไดเขารวมกิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางภาษาและมี
ทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๕ มี
ทักษะในการส่ือสาร
สถานการณจริงโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือไดดี 
คาเฉล่ียผลการประเมิน
การทํางานของขบวนการ
กลุมท่ี ๗๐.๐๐ ของ

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๒๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
สรางองคความรูดวย
ตนเอง 
๕. เพื่อใหนักเรียนฝกใช
ภาษาในสถานการณจริง 
๖. เพื่อฝกใหนักเรียน
ทํางานเปนกลุม และ
เรียนรูการใชส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสารและสืบคน
อยางมีประสิทธิภาพ 
๗. เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนในการเปน
สมาชิกสมาคมอาเซียน 

นักเรียนท้ังหมด 

 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลโลก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๔.๑ โครงการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

๑. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมและรูจักการปฏิบัติ
ตนตามหนาท่ีชาวพุทธมากข้ึน 
๒. เพื่อเปนฝกสมาธินําไปสู
การเกิดปญญาและการมี
ความพรอมในการเรียนรู 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง รูจัก
บริหารจัดการคาใชจายตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ 
จํานวน ๓.๘๐๐ คนรวม
ทําบุญใสบาตรในวันพระ 
๒. นักเรียนรอยละ ๘๐  
จํานวน ๓.๘๐๐ คน ปฏิบัติ
สมาธิกอนเขาเรียน 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี ๑ และ ๔ รอยละ ๘๐ 
จํานวน ๑,๔๐๐ คนจัดทํา
สมุดบัญชีรายรับรายจาย 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี ๕ รอยละ ๘๐ จํานวน 
๖๐๐ คนทําโครงงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๒๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
หนาท่ีชาวพุทธอยูในระดับดี 
๒. นักเรียนมีสมาธิและเกิด
ปญญาในการเรียนรูอยูใน
ระดับดี 
๓. นักเรียนมีความรูและ
จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย
และตระหนักถึงคุณคาของ
ความพอเพียงอยูในระดับดี 

๔.๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑. เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
๒. เพื่อสงเสริมความถนัดดาน
กีฬา 
๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
สุขภาพนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ๓,๙๓๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ – ๑.๖ 

 

๔.๓ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพ
ทางดานอุตสาหกรรม 

๑. เพื่อตองการใหมีวัสดุ
อุปกรณ  ส่ือการเรียนการ
สอน ครบทุกรายวิชา 
๒. เพื่อรองรับรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนน
นักเรียนเปนสําคัญ 
๓. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
ทุกรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดความรู 
และปฏิบัติงานไดอยาง
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน ๓.๘๐๐ 
คน ไดมีวัสดุอุปกรณในการ
ฝกปฏิบัติงานไดอยาง
เพียงพอครบถวนทุก
ระดับช้ัน 
๒. ครูสามารถจัดทําส่ือ
อุปกรณใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาไดอยางหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานตางๆไดอยาง
หลากหลาย 
๒. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานออกแบบช้ินงาน
ไดหลากหลาย 
๓. นักเรียนสามารถ
ประดิษฐของใชได 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 



๑๒๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๔.๔ โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานการ
อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีหัวใจเปน
นักอนุรักษและมีหัวใจแหง
การเสียสละ 
๒. เพื่อจัดต้ังกลุมแกนนํา
เยาวชนหัวใจสีเขียวโรงเรียน
ระยองวิทยาคม 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน   
และชุมชน 

เชิงปริมาณ 
เพื่อใหนักเรียนและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาโรงเรียน
ระยองวิทยาคมเขารวม
โครงการรอยละ 95 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานทรัพยากร ธรรมชาติ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
เชิงคุณภาพ 
๑. งานส่ิงแวดลอมโรงเรียน
สามารถจัดต้ังกลุมผูนํา
เยาวชนหัวใจสีเขียวได  และ
นําความรูและประสบการณ
ไปใชในการจัดกิจกรรมดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมได 
๒. นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
๓. นักเรียนไดรับการพฒันา
คุณภาพชีวิต 
๔. นักเรียนไดแสดง
ความสามารถและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 
๕. นักเรียนไดพฒันา
ศักยภาพดานการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 
๖. นักเรียนสามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรูได 
๗. นักเรียนเขาใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ผลงานส่ิงประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมี
ความแปลกใหมสะทอน
ความสนใจและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ 



๑๒๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๔.๕ โครงการกิจกรรม
สาธารณประโยชน 

๑. เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอครอบครัว  
โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 
๒. เพื่อใหผูเรียนออกแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนอยาง
สรางสรรคตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 
๓. เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ศักยภาพในการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนจนเกิด
คุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๕. เพื่อใหผูเรียนมีจิต
สาธารณะและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
๑ – ๖ ไมนอยกวารอยละ 
๙๕ มีคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน มีจิต
สาธารณะและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปท่ี ๑ – ๖ ท่ีเขารวม
โครงการมีประมาณ ๓,๗๐๐ 
คนไดรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน มีจิต
สาธารณะและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ – ๖.๒ 

๔.๖ โครงการสงเสริม
สนับสุนนการ
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

๑.  เพื่อใหครูและนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ เพียงพอสําหรับ
ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
๒. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ตอการบริหารจัดการของกลุม
งานกิจการนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
ครูจํานวน ๒๗๐ คนมีวัสดุ
อุปกรณในการทํากิจกรรม
ตางๆ หรือในการจัดทํา
เอกสารเพื่อการดําเนินงานท่ี
มีคุณภาพ นักเรียนจํานวน 
๓,๙๔๓ คนมีวัสดุอุปกรณใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ
รวมกับครูท่ีปรึกษาหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ 
อยางเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและนักเรียน สามารถ

 



๑๒๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ดําเนินงาน หรือทํากิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
๒. การบริหารและ
ดําเนินงานของกลุมงาน
กิจการนักเรียนเนนไปอยาง
รวดเร็ว มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๗ โครงการปองกัน
แกไขสารเสพติด ส่ิง
มอมเมาและโรคเอดส 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและรูจักปองกัน
ตนเองจากส่ิงมอมเมาและสาร
เสพติดท้ังหลาย 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและรูจักดูแล
ตนเองใหปลอดภัยจากส่ิงยั่วยุ
ตาง ๆ  
๓. เพื่อใหนักเรียนไดตระหนัก
ในคุณคาของตัวเอง ไมทํา
พฤติกรรมท่ีนํามาส่ิงความ
เส่ือมเสียตอตนเองและผูอื่น 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 
๙๙ ไมมีพฤติกรรมติดสาร
เสพติด ติดเกม หรือ
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม
เหมาะสม  
๒. กลุมงานกิจการนักเรียน
โดยความรวมมือของหัวหนา
ระดับช้ันและบุคลากรอื่น ๆ 
รวมจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความตระหนักหรือเพื่อ
ปองกันแกไขเกี่ยวกับสาร
เสพติด การติดเกม และ
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม
เหมาะสมตาง ๆ อยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนรอยละกวา ๙๙ ไม
ใชสารเสพติด ไมมี
พฤติกรรมติดเกมหรือ
พฤติกรรมทางเพศ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๔.๘ โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึง
ประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจ และยอมรับความ
คิดเห็นและใหรวมมือรวมใจ
ในในการพัฒนาตนเอง และ
สามารถประพฤติปฏิบัติตนได
อยางถูกตองเหมาะสม ไมมี
ปญหาในการปกครอง เปน

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎ กติกา ระเบียบ 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม
ตลอดจนสถานการณ และ
ยอมรับความคิดเห็นและให

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๒๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
สมาชิกท่ีดีของบาน สังคม 
และประเทศชาติ 
๒. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
และรักษาไวซึ่งวิถีการดําเนิน
ชีวิตตามวัฒนธรรมไทยท่ีดี
งาม 
๓. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
การทํางานรวมกันเพื่อ
ประโยชนสวนรวม  

รวมมือรวมใจในในการ
พัฒนาตนเอง และสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ไมมีปญหา
ในการปกครอง เปนสมาชิก
ท่ีดีของบาน สังคม และ
ประเทศชาติ 
๒. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับผานเกณฑข้ึนไป 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา 
ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามตลอดจนสถานการณ 
และยอมรับความคิดเห็น
และใหรวมมือรวมใจในใน
การพัฒนาตนเองและ
สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ไม
มีปญหาในการปกครอง เปน
สมาชิกท่ีดีของบาน สังคม
และประเทศชาติ 

๔.๙ โครงการพัฒนา
ตนกลา ร.ย.ว. 

๑. เพื่อพัฒนาความรู  
ความสามารถ บุคลิกภาพ 
ตามบทบาทของผูนําท่ีดี 
๒. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดรวมคิด รวมทํา เพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนรวมกัน 
๓. เพื่อสรางจิตสํานักในการน
รวมรับผิดชอบตอสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนผูนํารอยละ ๙๕
เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ท่ีเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการสามารถจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
รวมพัฒนาหรือรวมแกไข
ปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๓ 



๑๒๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
โดยความรวมมือของ
นักเรียนโรงเรียนระยอง
วิทยาคมทุกคน 
๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ท่ี
เขารวมอบรมสัมมนามีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
๔. นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของนักเรียนกลุม
ผูนํา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนกลุมผูนํามีความ
ประพฤติดีประพฤติชอบ
และเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมไดอยางดี 
๒. นักเรียนโรงเรียนระยอง
วิทยาคมมีความประพฤติดี 
ประพฤติชอบและใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ  ของโรงเรียน 

๔.๑๐ โครงการ
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

๑. เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูง และสมรรถภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรูท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและสามารถนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อีกท้ัง 
นําความรูท่ีไดมาแนะนําแก
ผูอื่นได 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนระยอง
วิทยาคมจํานาน ๓,๙๓๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง 
และสมรรถภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ – ๑.๒ 

 
 
 



๑๒๘ 
 

กลยุทธท่ี ๕  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ                            
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๕.๑ โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรัก
การอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
๒. เพื่อใหหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
ส่ิงอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการได
ดี สภาพแวดลอมรมรื่น และ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 
๓. เพื่อสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. บริเวณอาคารและหอง 
เรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนระยอง
วิทยาคมมีบรรยากาศแหง
หารเรียนรูท้ังในหองเรียน
และนอกหองเรียนเหมาะสม
สําหรับนักเรียนสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง    
๒. มีหองเรียน
หองปฏิบัติการ เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. บริเวณอาคารและ
หองเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร มี
บรรยากาศแหงการเรียนรู 
ท้ังในหองเรียนและนอก
หองเรียนเหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับนักเรียน
สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเอง    
๒. มีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ  อาคารเรียน
มั่นคง  สะอาดและปลอดภัย 
มีส่ิงอํานวยความ 
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพ
ใชการไดดี สภาพแวดลอมรม
รื่น และเปนแหลงเรียนรู
สําหรับนักเรียน 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑ 



๑๒๙ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๕.๒ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนดาน ICT 

๑. สงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนไดเรียนรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสูงข้ึน 
๓. เพื่อใหนักเรียนใช
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
สืบคนขอมูล ออกแบบ และ
นําเสนองานได 
๔. เพื่อใหนักเรียนคนพบ
ความถนัดของตนเองและ
สามารถแขงขันในเวทีตาง ๆ 
ไดตามศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียน
การสอนดาน ICT จํานวน ๗  
รายการ 
๒. สามารถจัดการเรียนการ
สอนและใหบริการดาน ICT 
สําหรับนักเรียนประมาณ 
๓,๘๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนรอยละ ๙๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียในรายวิชา
คอมพิวเตอรผานเกณฑการ
ประเมินของโรงเรียน 
๒. นักเรียนใชเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรูเพื่อสืบคน
ขอมูล คนควา ออกแบบ
ช้ินงานรอยละ ๙๕  
๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๓ โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศดาน ICT 

๑. เพื่อพัฒนาและเตรียม
นักเรียนใหมีความพรอมดาน 
ICT  
๒. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนไดเขาแขงขันในเวที
ตาง ๆ  ทุกระดับ 
๓. เพื่อใหนักเรียนคนพบ
ความถนัดของตนเองและ
สามารถแขงขันในเวทีตาง ๆ 
ไดตามศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. สงนักเรียนเขารวม
แขงขันดาน ICT จํานวน ๔  
รายการ 
๒. นักเรียนท่ีไดรับการ
พัฒนาและเขาแขงขันปละ
ประมาณ ๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน
ไดรับรางวัล สามารถสราง
ช่ือเสียงใหโรงเรียนได 
๒. นักเรียนไดรับการพฒันา
สูความเปนเลิศดาน ICT 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 



๑๓๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๕.๔ โครงการพัฒนา
สถานท่ี และแหลง
เรียนรูดาน ICT 

๑. เพื่อจัดหองเรียน
คอมพิวเตอรใหมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรเพียงพอและอยู
ในสภาพใชการไดดี 
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
สภาพแวดลอม ท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู ใหเหมาะสม 
๓. เพื่อซอมบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณคอมพิวเตอร ใหคง
สภาพใชงานไดดี 
๔. เพื่อใหครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการใชหอง
คอมพิวเตอร 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงหองเรียน
คอมพิวเตอรดานความ
พรอมของวัสดุอุปกรณ 
จํานวน ๔ หอง 
๒. ปรับภูมิทัศนดานสถานท่ี
หองเรียนคอมพิวเตอรให
เหมาะสมเปนแหลงเรียนรู 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนรอยละ ๙๕   
สามารถใชเทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรู  
๒. ภูมิทัศนดานสถานท่ี
หองเรียนคอมพิวเตอร
เหมาะสมเปนแหลงเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๕ โครงการสงเสริม
พัฒนาการอานและ
สืบคนขอมูลจาก
หองสมุด 

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
สามารถใชหองสมุดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อเปนแหลงเรียนรู
สําหรับนักเรียน บุคลากรและ
ชุมชน 
๓. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
๔. สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัย
รักการอาน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนสามารถให
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูไม
นอยกวา ๙๕% 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อานไมนอยกวา ๙๕% 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน บุคลากรและชุมชน
ใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๖ โครงการสงเสริม
การใช ICT ในโรงเรียน 

๑. เพื่อเชาเครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องแมขาย  เครื่องพิมพ 
และอุปกรณคอมพิวเตอร ใช
ในการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารงานของทุก
หนวยงานในโรงเรียน การ
บริการการใชงานใหแกครู 
นักเรียน และบุคลากร 
เพียงพอตอความตองการและ
ปริมาณของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
เชาเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๔๑๔ เครื่อง  เครื่อง
แมขาย ๒ เครื่องและ
เครื่องพิมพ Printer สี 
จํานวน ๑๐ เครื่อง 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรู
เพื่อสืบคนขอมูล คนควา  

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 



๑๓๑ 
 

 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน เทียบเคียง 

                     มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๖.๑ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียงเคียงมาตรฐานสากลและ
ประชาคมอาเซียน 
๒. เพื่อใหครูผูสอนและกลุม

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน ๓,๙๓๘ 
คนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มีคุณภาพใชในการเรียนรู
ของตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
 ๒. เพื่อใหมีเครื่องรุนใหมท่ีมี

สมรรถนะรองรับโปรแกรม 
(Software) ใหม ๆ ท่ีมี
ประโยชนได 
๓. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน บุคคล
ท่ัวไป ท่ีสนใจคอมพิวเตอร  
ไดเขามาใชเครื่องคอมพิวเตอร
อยางเพียงพอตอความ
ตองการและใหไดประโยชน
คุมคาและเต็มประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

สรางผลงานได                
๒. โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ
ตาง ๆ เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

 

๕.๗ โครงการพัฒนา
ศูนยอาเซียนศึกษา 

๑. เพื่อพัฒนาศูนยอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน 
๒. เพื่อใหความรูและเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนใหกับ
บุคลากรของโรงเรียน 
๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ 
สําหรับดําเนินงานอาเซียนให
มีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณของ
คณะกรรมการอาเซียนโดย
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 
จํานวน ๓,๘๐๐ คน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความตระหนัก
และเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนอยางมี
คุณภาพและเหมาะสมอยูใน
ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑ 



๑๓๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
สาระฯ ทุกกลุมรวมท้ัง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถใชหลักสูตร
สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
๓. เพื่อใหการดําเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปตามระบบและมีการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. จัดประชุมปฏิบัติการให
ความรูเกี่ยวกับ “การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การจัดทําหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล” 
๕. จัดทําเอกสารหลักสูตร
สําหรับดําเนินงานและ
เผยแพรใหทุกกลุมสาระฯ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ผูมาศึกษาดูงานและเยี่ยม
เยือนโรงเรียน 
๖. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษาอื่น ๆ อยางนอย 
๒ โรงเรียนเพื่อนําความรูท่ี
ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของตนเองใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 

๒. ครูผูสอนจํานวน ๒๓๗ 
คนมีหลักสูตรสถานศึกษาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
และวัดผลประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรูของตนเองตาม
จุดเนนของหลักสูตร
สถานศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ 
๒. ครูผูสอนทุกคนสามารถ
ใชหลักสูตรสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน รวมท้ัง การวัดผล
ประเมินผลใหผูเรียนบรรลุ
สมรรถนะท้ัง ๕ และ
คุณลักษณะท้ัง ๘ ตาม
จุดเนนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และหลักสูตร
มาตรฐานสากลไดอยางมี
คุณภาพ 

๖.๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
แสดงผลงานทาง
วิชาการ “ระยองวิทย
นิทัศน ๕๘” 

๑. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน
จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง ในงาน “ระยอง

วิทยนิทัศน 
,
๕๘” 

๒. เพื่อนําเสนอและเผยแพร

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนทุกระดับ 
ช้ันจัดแสดงผลงานทางวิชา 
การของตนเองในงาน 

“ระยองวิทยนิทัศน
,
๕๘” 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๓ 



๑๓๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ผลงานทางวิชาการใหแก
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีมารวมกิจกรรม  
๓. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนท่ีมีความสามารถ  
ความถนัดเฉพาะทางไดรับ
รางวัลจากการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

๒. นักเรียนทุกคนทํางาน
อยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน  ภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและสามารถ          
นําความรูจากประสบการณ
ตรงท่ีไดรับจากการจัด
แสดงผลงานไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดมากกวา 
รอยละ ๘๐   
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคน ทุก
ระดับช้ันจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง ใน

งาน “ระยองวิทยนิทัศน 
,
  

๕๘” ไดอยางหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนทุกคนมีความรู  
ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ตัวบงช้ีตามท่ีกําหนดใน
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

กลยุทธท่ี ๗  สงเสริมพัฒนาครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๗.๑ โครงการทบทวน
ระบบการเรียนรู 

๑. เพื่อใหครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในการ
พัฒนานักเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ 
ครูทุกคน ใชกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
เชิงคุณภาพ 
ครูรอยละ ๙๐ มีความรู 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๙ 



๑๓๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ตามท่ีครูกําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   
๒. เพื่อใหครูสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล 

ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
ไดอยางมีคุณภาพ 

๗.๒ โครงการพัฒนา
บุคลากรกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

๑. เพื่อใหครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยพัฒนาตนเอง
ในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
๒. เพื่อใหครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยไดนําความรู
จากการศึกษาดูงานนํามา
ประยุกตใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จํานวน ๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
๒. ครูนําผลการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
อยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 

๗.๓ โครงการพัฒนา
บุคลากรกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. เพื่อใหครูพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูและมีการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายอยางมีคุณภาพ 
๒. เพื่อใหครูไดทัศนศึกษาดู
งานในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอ่ืนๆ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูรอยละ ๙๐ จํานวน 
๒๒ คนพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูและมีการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายอยางมีคุณภาพ 
๒. ครูรอยละ ๑๐๐ จํานวน 
๒๒ คนไดทัศนศึกษาดูงานใน
การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอืน่   
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูและมีการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายอยางมีคุณภาพ
อยูในระดับดี 
๒. ครูสามารถนําประโยชน
จากการทัศนศึกษาดูงานมา

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 



๑๓๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองได
อยางมีคุณภาพอยูในระดับดี 

๗.๔ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
ตามระบบการเรียนรู 

๑. เพื่อใหครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวน 
การสมรรถนะ  และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๒. เพื่อใหครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
๓. เพื่อใหครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา 
๔. เพื่อใหครูมีการสรางและ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 
๕. ครูมีการวัดผลประเมินผล
ท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
๖. ครูใหคําแนะนําปรึกษา
และแกไขปญหาใหแกผูเรียน
ท้ังดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค 
๗. เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการสอน 
๘. เพื่อใหครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปน
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน ๒๒ คนมีการ
กําหนดเปาหมาย 
คุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ  และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 
๒. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน ๒๒ คนมีการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน 
๓. เพื่อใหครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปญญาอยางนอย ๑  
รายวิชา 
๔. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน ๒๒ คนมีการสราง
และพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใช
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนอยางนอย ๑ 
เรื่อง 
๕. ครูมีการวัดผล
ประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ 
มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ – ๕.๔ 
มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๙ 



๑๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๙. เพื่อใหครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีไดรับมอบ 
หมายเต็มเวลาเต็มความ 
สามารถ 
๑๐. เพื่อใหนักเรียนนําแสนอ
วิธีการคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๑๑. เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระดับดีเฉล่ีย
สูงข้ึน 
๑๒. เพื่อใหนักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
๑๓. เพื่อใหนักเรียนมีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
๑๔. ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูใหคําแนะนําปรึกษา
และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 
๗. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน ๒๒ คนมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการ
สอน  
๘. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน ๒๒ คนจัดการเรียน
การสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
๙. นักเรียนโรงเรียนระยอง
วิทยาคมจํานวน ๓,๙๓๗  
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรระดับดี
เฉล่ียสูงข้ึน 
๑๐. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมจํานวน  
๓,๙๓๗ คนมีผลการ 
ประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๑๑. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมจํานวน  
๓,๙๓๗ คนมีผลการ 
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนอยูใน
ระดับดี 



๑๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๑๒. นักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมจํานวน  
๓,๙๓๗ คนมีการทดสอบ
ระดับชาติเฉล่ียสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวน 
การสมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๒. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และใชขอมูล
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน 
๓. ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรูท่ีตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา 
๔. ครูมีการสรางและพัฒนา
ส่ือ/นวัตกรรมและใช
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
๕. ครูมีการวัดและประเมิน 
ผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
๖. ครูใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหกับผูเรียนท้ังดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการเรียนการ



๑๓๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
สอน 
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี และเปน
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
๙. ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
๑๐. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิต 
ศาสตรระดับดีเฉล่ียสูงข้ึน 
๑๑. นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๑๒. นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนอยูใน
ระดับดี 
๑๓. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ 

๗.๕ โครงการพัฒนา
ศักยภาพของครูผูสอน
คณิตศาสตร 

เพื่อใหครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตรมีความรูและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จํานวน  ๒๒ คน ไดรับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๕ 

๗.๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูไทยและ
ครูตางชาติ 

๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครู
ใหมีทักษะและความชํานาญ
ในดานเทคนิคการสอน

เชิงปริมาณ 
ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จํานวน 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๕ 



๑๓๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ภาษาตางประเทศ โดยมุงเนน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๒. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงข้ึน 
๓. เพื่อจัดระบบส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสมสําหรับนักเรียนและ
ครู 
๔. เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปน
ผูใฝเรียน รักการอานและรูจัก
แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ 
๖. เพื่อจัดต้ังและปรับปรุงมุม
การศึกษาคนควาหาความรู
สําหรับครูและนักเรียน และ
สงเสริมใหครูนําส่ือเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีวัสดุอุปกรณใชใน
การจัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ 
๒. ครูท่ีเขาอบรมมีทักษะ
ความรูดานการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับดี 
๓. ครูมีส่ือประกอบการ
เรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 
๔. ครูมีความรู 
ความสามารถ และเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ และ นาสนใจ 

๗.๗ โครงการพัฒนา
บุคลากรผูบังคับบัญชา
ลูกเสือโรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

๑. เพื่อพัฒนาครูใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนดานกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดลอมและการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและผูบังคับบัญชา
ลูกเสือโรงเรียนระยอง
วิทยาคมสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ท่ีไดรับมอบหมายไดเต็ม
ความสามารถรอยละ ๑๐๐  
๒. ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 
มาตรฐานท่ี ๘ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๔ 



๑๔๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนระยอง
วิทยาคมไดรับการสงเสริม
และพัฒนาใหมีวุฒิทางลูกเสือ
ท่ีสูงข้ึนท่ีตรงกับความตอง 
การดานการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับครูผูสอนให
มีความเปนมืออาชีพอยูใน
ระดับดีมาก 

๗.๘ โครงการ
ปฐมนิเทศครูอัตราจาง 

๑. เพื่อสงเสริมใหครูพิเศษ
และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตาม
ขอบังคับของสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหครูพิเศษและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีเต็มความสามารถ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
ครูพิเศษและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขาใหมปการศึกษา 
๒๕๕๘ ปฏิบัติตามขอบังคับ
ของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครูพิเศษและบุคลากร
ทางการศึกษาทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 

๗.๙ โครงการพัฒนา
ธํารงความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มืออาชีพ 

เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 

เชิงปริมาณ 
ครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษารอยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ 
ครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู 
ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

มาตรฐานท่ี 
ตัวบงช้ีท่ี 

๗.๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
(บริหารงานบุคคล) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหเปนมืออาชีพ 
 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ๒๙๒ 
คน มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 
ดานการเรียนการสอนให
เปนมืออาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
ผูบริหาร ครู บุคลากร

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 



๑๔๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ทางการศึกษาของครู 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
สามารถบริหารและจัดการ
ดานการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

๗.๑๑ โครงการสราง
ขวัญเสริมกําลังใจ 

๑. เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ 
๒. เพื่อใหบุคลากรเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติทีดีตอ
โรงเรียน   
  

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรรอยละ ๘๐ มี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 
๒. บุคลากรรอยละ ๘๐ เกิด
ความประทับใจและมีเจตคติ
ท่ีดีตอโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรไดรับการสราง
ขวัญและกําลังใจ 
๒. บุคลากรมาเจตคติท่ีดีตอ
โรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 

 

กลยุทธท่ี ๘  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๘.๑ โครงการ
บริหารงานสํานักงาน
งานวิชาการ 

๑. เพื่อใหการบริหารจัดการ
การศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๒. เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแก
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน
ในการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
ของโรงเรียน 
๓. เพื่อประสานงานและให
ความรวมมือดานวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาและอื่น ๆ 
๔. เพื่อใหองคกรมีวัฒนธรรม
ในการทํางานท่ียั่งยืนและ

เชิงปริมาณ 
๑. สํานักงานวิชาการมีวัสดุ
เพียงพอใชในการดําเนินงาน 
๒. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ
เพียงพอใชในการรับนักเรียน 
๓. โรงเรียนใหความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกใน
การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการการศึกษาบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

มาตรฐานท่ี ๘ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๕ 



๑๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ตอเนื่อง เปาประสงคของสถานศึกษา 

๒. ผูปกครอง นักเรียน และ
ชุมชนพึงพอใจในการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ ของ
โรงเรียน 
๓. หนวยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวของพึงพอใจในผลงาน
ท่ีเกิดจากความรวมมือของ
โรงเรียน 
๔. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความสามัคคี รวมมือกัน
ปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุผล
สําเร็จ 

๘.๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพการวัดผล
ประเมินผล 

๑. เพื่อใหการบริหารจัดการ 
การศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๒. เพื่อผลิตเครื่องมือท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อผลิตเครื่องมือท่ีใชใน
การวัดผลประเมินผล 
๔. เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลดานการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนใหเปน
ปจจุบัน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีเครื่องมือท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนทุกระดับ         
๒. มีเครื่องมือท่ีใชในการ
วัดผลประเมินผลของ
นักเรียนทุกระดับ 
๓. มีเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล
และแจงผลการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับ 
๔. มีระบบการจัดเก็บขอมูล
ดานการวัดผลประเมินผล
นักเรียนทุกระดับ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถผาน
เกณฑประเมินในระดับดี 
๒. สามารถแจงผลการเรียน
ใหนักเรียนและผูปกครอง
อยางเปนปจจุบัน 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 

๘.๓ โครงการปรับภูมิ
ทัศนอาคาร ๗ (สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

๑. เพื่อเปนแหลงเรียนรูการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๒. เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง

เชิงปริมาณ 
๑. กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ มีมุมพระมหา
ชนกจํานวน ๑ มุม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๔๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
ประวัติศาสตร ภูมิปญญา
ทองถ่ินและวัฒนธรรมของ
จังหวัดระยอง 
 

๒. กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ มีโทรทัศนสี
ขนาด ๖๐ จํานวน ๒ เครื่อง 
๓. กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ มีกลองถายรูป
ท่ีมีคุณภาพจํานวน ๑ ตัว 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรูจากแหลงเรียนรู
มุมพระมหาชนกและ
สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตได รวมท้ังแหลงเรียนรู
ในการรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ อยูในระดับดี 
๒. กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาไดเก็บรวบรวม
การทํากิจกรรมตางๆของ
กลุมสาระ อยูในระดับดี 

๘.๔ โครงการ
บริหารงานบุคคล 

มีวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา อยางเพียงพอ
และอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพียงพอในการใชงาน  
เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู
ในสภาพพรอมใชงาน 

มาตรฐานท่ี 
ตัวบงช้ีท่ี 

๘.๕ โครงการ
สนับสนุนพัฒนาการ
เรียนการสอน 

๑. เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
เปนคนดี คนเกง มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปน
ท่ียอมรับของสังคม 
๒. การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
จางครูสอน ๑๔ คน  
จางครูสอน ๒๕ คน                                   
เชิงคุณภาพ 
๑. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนไดรับการเรียนรู
เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู 

มาตรฐานท่ี ๘ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ 



๑๔๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
เปนท่ียอมรับของผูปกครอง 
ชุมชนองคกรหนวยงานตาง ๆ  
๓. เพื่อใหมีจํานวนครูท่ีมี
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอนครบทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และปฏิบัติงานตรง
ตามภาระงาน 

๓. การบริหารงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
ทุกดาน 
๔. โรงเรียนไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน องคกร 
หนวยงานตาง ๆ 

๘.๖ โครงการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน
สารบรรณ 

๑. เพื่อทําใหระบบการ
ดําเนินงานสารบรรณเปนไป
ดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  
และทันเวลา 
๒. นําเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอรและเครื่องมือ
ตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบ พัฒนา  หรือ
ปรับปรุง  โดยไมใหเกิดปญหา 

เชิงปริมาณ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี รอยละ  80 
เชิงคุณภาพ  
สามารถจัดระบบงานสาร
บรรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมเกิดปญหาและ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี ๘ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ 

๘.๗ โครงการสงเสริม
พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

๑. เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การใหการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาไดมี
คุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 
๑. เพื่อสงเสริมพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดมี
คุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 
๓. เพื่อใหเกิดความสัมพันธท่ี
ดีข้ึนระหวางบาน – โรงเรียน 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ดูแลชวยเหลือจากครูท่ี
ปรึกษา โรงเรียนหรือ
ผูเกี่ยวของอยางครบถวน 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๕ ของครูท่ี
ปรึกษามีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามระบบ
ของโรงเรียน 
๒. รอยละ ๙๘ ของนักเรียน
ท่ีเปนกลุมเส่ียงไดรับการ
ดูแล ชวยเหลือตามสภาพ
ปญหา 
๓. รอยละ ๙๐ ของ
ผูปกครองใหความรวมมือ
และเขารวมประชุมตามวัน
เวลาท่ีตามท่ีโรงเรียน
กําหนด 
๔. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน
ไดรับการเยี่ยมบานจากครูท่ี
ปรึกษา 
๕. รอยละ ๘๐ ของ
ผูปกครองมีความพึงพอใจใน

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๔๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
การจัดกิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักเรียน 
๖. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมโฮมรูม 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูสามารถดําเนินงาน
ดูแลชวยเหลือในระดับดี 
๒. นักเรียนทุกคนไดรับการ
ดูแลชวยเหลือ และแกไข
อยางตรงตามสภาพปญหา 

๘.๘ โครงการงาน
รักษาความปลอดภัย 

๑. เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
เปนไปอยางท่ัวถึงและมีการ
ดูแลตลอดเวลา 
๒. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรตางๆ ตลอดจน
ทรัพยสินของโรงเรียนไดรับ
การดูแลและปองกันมิใหเกิด
ภัยอันตราย 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน ๓,๗๕๐ 
คนไดรับการดูแลใหเกิด
ความปลอดภัยในการใชชีวิต
ในโรงเรียน 
๒. ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนไดรับการดูแลให
เกิดความปลอดภัยในการใช
ชีวิตในโรงเรียน 
๓. ส่ิงกอสราง ทรัพยสิน
ตางๆ ของโรงเรียนไดรับการ
ดูแลใหเกิดความปลอดภัย
จากการเสียหายหรือสูญ
หาย 
๔. นักเรียน ครู บุคลากร 
รอยละ ๙๐ รูสึกพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู บุคลากร 
ตลอดจนทรัพยสินตางๆ 
ไดรับการดูแล ปองกัน และ
รักษามิใหเกิดอันตราย หรือ
เกิดอันตราย หรือเกิดการ
เสียหายหรือสูญหาย 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๔๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๘.๙ โครงการพัฒนา
งานบริหารการเงิน
และบัญชี 

๑. เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน
หนวยเบิกจายตรงกับ
สํานักงานคลังจังหวัด/
กรมบัญชีกลาง  
๒. เพื่อใหมีความพรอมและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการดานการเงินการคลัง
ภาครัฐ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ได
เปนปจจุบัน ครบถวนทุก
กระบวนงานของระบบ 
เชิงคุณภาพ 
การใหบริการนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ในดานการเงิน รวดเร็ว 
คลองตัว และถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๘.๑๐ โครงการบริการ
ดานสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน 

๑. เพื่อใหการบริการดาน
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ คุมทุน  
๒. เพื่อใหการบริการดาน
สาธารณูปโภคเพียงพอตอ
ความตองการ และตลอดป
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ดานสาธารณูปโภคอยางเพียง 
พอสําหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนจํานวน ๓,๘๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
การใหบริการนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังในและนอกโรงเรียนดาน
สาธารณูปโภค มีความคุมคา 
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๘.๑๑ โครงการ
สนับสนุนงาน
ยานพาหนะ 

๑. เพื่อควบคุมดูแล
ยานพาหนะของโรงเรียนใหมี
สภาพสมบูรณ ปลอดภัย 
พรอมใชงาน 
๒. เพื่อสนับสนุนและ
จัดบริการยานพาหนะแกการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ นอกสถานศึกษาอยาง
เปนระบบและถูกตองตาม
ระเบียบราชการ 
๓. จัดทําทะเบียนตางๆ และ

เชิงปริมาณ 
รถยนตจํานวน ๘ คันและ
รถจักรยานยนตจํานวน ๑ 
คัน ไดรับการดูแลบํารุง 
รักษาท่ีถูกตอง เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
สามารถจัดระบบงาน
ยานพาหนะไดตาม
วัตถุประสงค 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๔๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับงาน
ยานพาหนะอยางถูกตองและ
เปนปจจุบัน 

๘.๑๒ โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

๑. เพื่อกําหนดแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานใหเปนไป
ตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
เปาหมายของโรงเรียน  
๒. บุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและเปาหมาย
ของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนมีกรอบในการ
ดําเนินงานซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายของโรงเรียนและครู
ทุกคนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมาย
ชัดเจน 
๔. เพื่อการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการใชงบประมาณ
ของกลุมงาน/กลุมสาระการ
เรียนรู/งานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
๕. แตละกลุมงาน/กลุมสาระ
การเรียนรู และงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการท่ีตรงตาม
เปาหมายของโรงเรียนและ
สอดคลองกับนโยบายของเขต
พื้นท่ีและสพฐ. 
๖. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ี
มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เปาหมายและสอดคลองกับ
นโยบายของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ. 

เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการฝายบริหาร 
(หัวหนากลุมงาน/หัวหนา
งาน/หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู/หัวหนาระดับจํานวน 
๗๐ คน 
๒. เอกสารแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ จํานวน ๕ เลม 
๓. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
สพม.ทราบผลการดําเนิน 
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนปงบประมาณ 
๒๕๕๘   
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรมีกรอบ
การดําเนินงานตาม
เปาหมายของโรงเรียน
ชัดเจน 
๒. การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการใชงบประมาณ
ของโรงเรียนมีคุณภาพดี 
๓. รายงานแผนพัฒนา
คุณภาพประจําปมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 

๘.๑๓ โครงการตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผลการใช
งบประมาณ 

๑. เพื่อตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/งาน ของแตละ
กลุมบริหารงาน/กลุมงาน/

เชิงปริมาณ 
๑. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑  



๑๔๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
งาน  
๒. เพื่อรายงานผลการใช
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ของการดําเนินการเสนอตอ
ฝายบริหารของโรงเรียน 

การประจําปจํานวน ๑ เลม 
๒. ทุกกลุมบริหารงาน/กลุม
งาน/งาน สรุปรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมจํานวน ๑๕ เลม 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผลการดําเนินงานของทุก
โครงการ/กิจกรรมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีวางไว 
๒. ทุกโครงการ/กิจกรรม 
ของทุกกลุมบริหารงาน/
กลุมงาน/งานมีการดําเนิน 
งานโดยใชงบประมาณอยาง
คุมทุน  คุมคา ตรวจสอบได 

๘.๑๔ โครงการ
พัฒนาการประกนั
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

๑. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพผูบริหาร ครูและ
บุคลากรมีสวนรวม 
๒. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม 
ควบคุมคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
๓. เพื่อสรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูปกครอง นักเรียน 
ชุมชนในการบริหารจัดการ
ดานตาง ๆ ของโรงเรียน 
๔. เพื่อใหองคกรมีวัฒนธรรม
ในการทํางานอยางเปนระบบ 
ยั่งยืนและตอเนื่อง 
๕. เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคนมีความ
ตระหนัก ความรูความเขาใจ
ในเรื่องของการประกนั 
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจํานวน ๑๖๒ คน 
๒. นักเรียนจํานวน ๓,๘๐๐
คนมีความตระหนักและ
เขาใจในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา            
ของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนจัดทํารายงาน
คุณภาพภายในประจําป  
จํานวน ๑๐ เลม 
เชิงคุณภาพ 
๑. การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในบรรลุผลตาม
เกณฑมาตรฐานทุก
มาตรฐานรอยละ ๑๐๐  
๒. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพได

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๔๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาของสพฐ. และ 
สมศ. อยูในระดับดี 

๘.๑๕ โครงการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการ
เก็บขอมูลของกลุม
บริหารงาน/กลุมงานใหเปนใน
แนวเดียวกัน 
๒. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
๓. โรงเรียนมีขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
ครอบคลุมทุกการดําเนินการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ทุกกลุมบริหารงาน/กลุม
งานมีขอมูลสารสนเทศ
ครบถวน 
๒. โรงเรียนมีขอมูล
สารสนเทศเปนปจจุบัน 
สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนา 
๓. สรุปรายงานขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
จํานวน ๕ เลม 
เชิงคุณภาพ 
๑. ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนเปนปจจุบันและมี
คุณภาพระดับดี 
๒. การจัดเก็บขอมูลของ
โรงเรียนเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สืบคนได 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 

๘.๑๖ โครงการ
ปรับปรุงซอมแซม
อาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอมและภูมิ
ทัศน 

ทุกจุดของอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอมภูมิทัศนและ
สาธารณูปโภค ไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาใหดีพรอม 
พอเพียง สะอาด สวยงาม 
สะดวกเหมาะสมตอการใช
งานปลอดภัย และเปน
ประโยชนเอื้อตอการเรียนการ
สอน 

เชิงปริมาณ 
มีอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม
และสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ และสะดวก 
เหมาะสมตอการใชงาน 
เชิงคุณภาพ 
ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานท่ีทุกอาคาร รวมท้ัง
ส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน 
รอบบริเวณโรงเรียนใหมี      
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม สะอาด 
เปนระเบียบ ปลอดภัย มี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและ
เพียงพอ รวมไปถึงมีส่ิง

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๕๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 
อํานวยความสะดวกท่ีเอื้อ
ตอการเรียนการสอน 

๘.๑๗ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานโสต
ทัศนศึกษา 

๑. เพื่อสนับสนุนการใช
เครื่องมืออุปกรณ โสตทัศน
ศึกษาในการเรียนการสอน 
๒. สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีโสตทัศนูปกรณ
ครบถวน 
๒. ครูและนักเรียนรอยละ 
๑๐๐ ไดใชบริการดาน
โสตทัศนูปกรณตามตองการ 
๓. มีระบบเสียงหนาเสาธง 
โรงอาหาร อาคาร ๗ ท่ีครู
และนักเรียนทุกคนสามารถ
ไดยินเสียงอยางชัดเจนท่ัวถึง 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีโสตทัศนูปกรณท่ีมี
คุณภาพดี 
๒. ครูและนักเรียนทุกคนได
ใชบริการดานโสตทัศนูปกรณ
ท่ีมีประสิทธิภาพดี 
๓. นักเรียนสามารถไดยิน
ขาวสารจากระบบการ
กระจายเสียงหนาเสาธง  
โรงอาหารและอาคาร ๗ ได
อยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 

๘.๑๘ โครงการพัฒนา
งานชุมชนสัมพันธและ
การประชาสัมพันธ
ของโรงเรียน 

๑. เพื่อเผยแพรผลงานและ
กิจกรรมของสถานศึกษา 
บุคลากรและนักเรียนในรูป 
แบบส่ือส่ิงพิมพและ ปายนิเทศ 
๒. เพื่อใหสาธารณชนมีความ
นิยมศรัทธาตอโรงเรียน และ
ใหความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษา 
๓. เพื่อสรางภาพพจนท่ีดีให
สถานศึกษา บุคลากร และ
นักเรียนของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระยองวิทยาคม  
บุคลากรจํานวน ๓,๙๐๐ คน  
ผูปกครองและชุมชน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียน  ครู  ผูปกครอง
และชุมชนรูความเคล่ือนไหว
ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๙ 
ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓ 

 



๑๕๑ 
 

ตอนท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ๑.๑  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัด ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมี 

                     มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑.๑ โครงการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

(บริหารงานวิชาการ) 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจัดแสดงผลงานทาง

วิชาการของตนเองในระดับจังหวัด 

ระดับภาค 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรูผาน

เกณฑการประเมินของโรงเรียน

เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๒ 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉล่ีย, GAT, PAT, ๗ รายวิชา

สามัญ,O-net ทุกกลุมสาระการ

เรียนรูสูงกวาระดับจังหวัดอยาง

นอยรอยละ ๓ 

๔. นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ

อุดม ศึกษาเพิ่มข้ึนรอยละ ๒ 

๕. นักเรียนท่ีมีความ สามารถ 

ความถนัดเฉพาะทางไดรับรางวัล

จากการแขงขันทักษะทางวิชาการ

และทักษะดานอื่น ๆ ระดับภาค

และระดับ ประเทศเพิ่มข้ึน 

๖. นักเรียนรอยละ ๙๙  จบ

การศึกษาพรอมรุน   

 

๑. นักเรียนสามารถจัดแสดง

ผลงานทางวิชาการของ

ตนเองในงานมหกรรม

วิชาการไดอยางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนท่ีมี

ความสามารถ ความถนัด

เฉพาะทางไดรับรางวัลจาก

การแขงขันทักษะทาง

วิชาการและทักษะอื่น ๆ 

ระดับภาค และ

ระดับประเทศเพิ่มข้ึน 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉล่ีย O-

NET/OT ทุกกลุมสาระฯ สูง

กวาระดับจังหวัดอยางนอย

รอยละ ๓ 

๔. นักเรียนมีความรูรอยละ 

๙๙ จบการศึกษาพรอมรุน

และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงครอยละ ๑๐๐  

   

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 



๑๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนจัดแสดงผลงานทาง

วิชาการของตนเองในระดับจังหวัด 

ระดับภาคไดอยางหลาก หลายและ

มีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนมีความรู ความ 

สามารถและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ตามมาตรฐานการศึกษา

และตัวบงช้ีตามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

๑.๒ โครงการ

พัฒนาการเรียนรู

วิชาการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

(IS) 

เชิงปริมาณ 

๑. ครูจํานวน ๒๐ คนมีความรู

ความเขาใจในการจัดการเรียนรู

วิชาการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(Independent Study : IS) 

๒. นักเรียนจํานวน ๑,๓๐๐ คนมี

ความรู ความเขาใจและสามารถ

ทํางานอยางเปนระบบตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีความรูความเขาใจในการ

จัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง (Independent Study 

: IS) คิดเปนรอยละ ๘๐ อยูใน

ระดับดี 

๒. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ

และสามารถทํางานอยางเปนระบบ

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คิดเปนรอยละ ๘๐ อยูในระดับดี 

๑. ครูมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการเรียนรูวิชา

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(Independent Study : IS) 

คิดเปนรอยละ ๘๐ อยูใน

ระดับดี 

๒. นักเรียนมีความรู ความ

เขาใจและสามารถทํางาน

อยางเปนระบบตาม

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 

๘๐ อยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 



๑๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑.๓ โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจํานวน ๓,๘๐๐  คน 

๒. ครูจํานวน ๑๗ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-Net 

เพิ่มข้ึน 

๒. ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็ม

ความสามารถตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

๓. ผูเรียนเปนเลิศทางวิชาการไดรับ

รางวัลในการแขงขันทักษะ

ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

๔. ครูมีวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียนอยาง

เพียงพอ 

ครูมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ เอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน

อยางเพียงพอ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๔ โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

(สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ จํานวน 

๕๐๐ คนไดรับความรูและ

ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึนและไดรับประสบการณตรง

จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา

อยูในระดับดีมาก 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึนและไดรับ

ประสบการณตรงจากแหลง

เรียนรูนอกสถานศึกษาอยูใน

ระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๕ โครงการสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

(สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม) 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ จํานวน 

๖๙๐ คนไดรับการสงเสริมสูความ

เปนเลิศทางวิชาการสังคมศึกษาฯ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเรียนรูตามศักยภาพและ

นักเรียนเรียนรูตามศักยภาพ

และความสามารถของ

ตนเองในดานตางๆ และเขา

รวมการแขงขันทักษะทาง

วิชาการอยูในระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 



๑๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ความ สามารถของตนเองในดาน

ตางๆ และเขารวมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ อยูในระดับดีมาก 

๑.๖ โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

นักเรียน (สังคม

ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนและครูรอยละ ๑๐๐ มีวัสดุ

อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอใน

การใชงาน  

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและครู โรงเรียนระยอง

วิทยาคม มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือการ

เรียนการสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอยูในสภาพพรอมใช

งาน อยูในระดับดีมาก 

นักเรียนและครู โรงเรียน

ระยองวิทยาคม มีวัสดุ 

อุปกรณ ส่ือการเรียนการ

สอนและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาอยูในสภาพพรอมใช

งาน อยูในระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

๑.๗ โครงการสอน

เสริมเพิ่มความรูสู

อนาคตอันสดใส 

(คณิตศาสตร) 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม

จํานวน ๖๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรระดับดีสูงข้ึนรอยละ ๒  

นักเรียนโรงเรียนระยอง

วิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรระดับดีสูงข้ึน

รอยละ ๒ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

๑.๘ โครงการจุด

ประกายคาย

อัจฉริยะและเสริม 

สรางทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร หอง 

เรียนพิเศษ ม.ตน 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนหองเรียนพิเศษช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนตน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนระยองวิทยาคม อําเภอ

เมือง จังหวัดระยอง สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๘ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง 

ศึกษาธิการจํานวน ๑๓๘ คน 

๑. นักเรียนไดรับการ

เสริมสรางทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดี

ตอคณิตศาสตร  

๒. นักเรียนไดพฒันา

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ไดแกการทํางานเปนทีมการ

เปนผูนํา ความมีน้ําใจ ความ

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนไดรับการเสริมสราง

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตร  

๒. นักเรียนไดพฒันาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไดแกการทํางานเปน

ทีมการเปนผูนํา ความมีน้ําใจ ความ

เสียสละ การส่ือสารและการเสนอ 

เสียสละ การส่ือสารและการ

นําเสนอ 

๑.๙ โครงการจุด

ประกายคาย

อัจฉริยะและเสริม 

สรางทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรหอง 

เรียนพิเศษ ม.ปลาย 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนหองเรียนพิเศษช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลายปการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนระยองวิทยาคม อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑๘  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการจํานวน ๙๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนไดรับการเสริมสราง

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร และมีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตร  

๒. นักเรียนไดพฒันาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไดแกการทํางานเปน

ทีม การเปนผูนํา ความมีน้ําใจ 

ความเสียสละ การส่ือสารและการ

นําเสนอ 

 

 

๑. นักเรียนไดรับการ

เสริมสรางทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร และมีเจตคติท่ี

ดีตอคณิตศาสตร  

๒. นักเรียนไดพฒันา

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ไดแกการทํางานเปนทีม 

การเปนผูนํา ความมีน้ําใจ 

ความเสียสละ การส่ือสาร

และการนําเสนอ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 



๑๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑.๑๐ โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

คณิตศาสตร (O-

NET) ปการศึกษา 

๒๕๕๘ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียน

ระยองวิทยาคมจํานวน ๓,๙๒๘ คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนน

ผลการสอบ O-NET เพิ่มข้ึน 

รอยละ ๒  

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนน

ผลการสอบ O-NET เพิ่มข้ึน

รอยละ ๒ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ 

๑.๑๑ โครงการปรับ

พื้นฐานวิชา

คณิตศาสตรช้ัน ม. ๑ 

และ ม.๔ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

จํานวน ๗๐๐ คน  นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๖๔๐ 

คน ไดรับการเรียนปรับพื้นฐานวิชา

คณิตศาสตร 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิต ศาสตรระดับดีสูงข้ึน 

รอยละ ๒  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิต ศาสตรระดับ

ดีสูงข้ึนรอยละ ๒ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 

๑.๑๒ โครงการ

พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน

วิทยาศาสตร 

เชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนทุคนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการคิด วิเคราะห  

คิดสังเคราะห ๑๐๐% 

๒. นักเรียนอยางนอย ๑๒๐ คน

ไดรับการเพิ่มพูนประสบการณทาง

วิทยาศาสตรและไดรับการปลูกฝง

ทัศนคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

๓. นักเรียนอยางนอย ๓๐๐ คนได

เขารวมโครงการทัศนศึกษาแหลง

เรียนรูวิทยาศาสตร 

๑. นักเรียนและครูท่ีทําการ

เรียนการสอนมีส่ือ วัสดุ

อุปกรณ สารเคมีใชในการ

จัดการเรียนการสอน ทําให

นักเรียนสนใจ ใฝรูใฝเรียน 

สรางจิตวิทยาศาสตรความ

ตระหนักและความสําคัญ

ดานการเรียนการสอน 

๒. วัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนมี

เพียงพอ และมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 



๑๕๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนและครูท่ีทําการเรียน

การสอนท่ีมีส่ือ วัสดุอุปกรณ 

สารเคมี ใชในการจัดการเรียนการ

สอน จะทําใหนักเรียนใหความ

สนใจ ใฝรูใฝเรียน สรางจิต

วิทยาศาสตรความตระหนักและ

ความสําคัญดานการเรียนการสอน

มากกวานักเรียนท่ีไมมีโอกาสได

สัมผัส ส่ือ วัสดุอุปกรณ ตางๆ 

๒.  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางเพียงพอ และมี

คุณภาพ 

๓. มีตํารา วารสาร หนังสือ ส่ือวีดี

ทัศน และส่ือ ICT ใหบริการแก

นักเรียนมีคุณภาพดี 

๔. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการคิด วิเคราะห 

อยางมีประสิทธิภาพ 

๕. นักเรียน ม.ตน และ  ม.ปลาย 

ไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะ

วิทยาศาสตรดานตาง ๆ และ

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข 

๖. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการทัศน

ศึกษาและแหลงเรียนรูไดเรียนรู

จากของจริง 

๓. มีตํารา วารสาร หนังสือ 

ส่ือวีดีทัศน และส่ือ ICT 

ใหบริการแกนักเรียนมี

คุณภาพดี 

๔. นักเรียนทุกคนไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานการคิด 

วิเคราะห อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๕. นักเรียน ม.ตน และ   

ม.ปลาย ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร

ดานตาง ๆ และสามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข 

๖. นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการทัศนศึกษาและ

แหลงเรียนรูไดเรียนรูจาก

ของจริง 

๑.๑๓ โครงการ

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนรูสําหรับ

เชิงประมาณ 

๑. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี 

๑. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ

มีสุนทรียภาพ 

๒. ผูเรียนมีความสามารถใน

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 



๑๕๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

นักเรียนดานศิลปะ นาฏศิลป รอยละ ๙๐ 

๒. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และ

สรางสรรคผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ รอยละ ๙๐  

๓. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข 

มุงมั่นพฒันางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเองรอยละ ๙๐ 

๔. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดรอยละ ๙๐ 

๕. ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ

ท่ีตนเองสนใจรอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ 

๑. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ 

๒. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

อยางเปนระบบ คิดอยางสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม

เหตุผล 

๓. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รัก

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดและมีเจตคติ 

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

การคิดอยางเปนระบบ คิด

อยางสรางสรรค ตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติสม

เหตุผล 

๓. ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดและมีเจตคติ 

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

๑.๑๔ โครงการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพ

ทางดานการเกษตร 

เชิงปริมาณ 

มีวัสดุอุปกรณ  ส่ือท่ีจําเปนดาน

การเกษตร เพื่อใหเพียงพอตอการ

ใชงานและการสอน 

เชิงคุณภาพ 

ทําใหการเรียนการสอนวิชาเกษตร

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ครูสงเสริมใหนักเรียนไดลง

มือปฏิบัติจริงอยูในระดับดี

เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 



๑๕๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑.๑๕ โครงการ

พัฒนาศักยภาพการ

เรียนวิชาชีพธุรกิจ 

เชิงปริมาณ 

๑. จัดทํา/จัดหาส่ือการเรียนการ

สอนกลุมสาระการงานอาชีพฯ

(ธุรกิจ) ๔ รายวิชา 

๒. นักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพ ไดมี

การออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ

ตามความถนัดของตนเองจํานวน 

๓๐ ช้ิน 

เชิงคุณภาพ 

๑. มีวัสดุอุปกรณในการเรียนการ

สอน 

๒. นักเรียนท่ีเรียนงานอาชีพธุรกิจ 

๔ รายวิชา ไดปฏิบัติจริง มีความพึง

พอใจผลงานของตนเอง และไดรับ

การพัฒนาดานทักษะ มีคุณธรรม  

จริยธรรม  ในงานอาชีพ 

๓. นักเรียนท่ีเรียนงานธุรกิจไดนํา

ผลงานของตนเองไปแสดง ในการ

จัดนิทรรศการ 

นักเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ

สุจริตคิดเปนรอยละเฉล่ีย 

๙๖.๓๑ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 

 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสติสมเหตุผล มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒.๑ โครงการสงเสริม

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

(คณิตศาสตร) 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนช้ัน ม.๑- ม.๖ เขา

รวมแขงขันทักษะทาง

นักเรียนมีการพฒันาดาน

ทักษะทางคณิตศาสตร 

และเปนตัวแทนในการ

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

คณิตศาสตร และรวม

กิจกรรมคณิตศาสตร 

จํานวน ๑๐๐คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการมีการพัฒนาดาน

ทักษะทางคณิตศาสตร 

๒. ไดตัวแทนนักเรียนใน

การแขงขันความเปนเลิศ

ทางคณิตศาสตรใน

รายการตาง ๆ 

แขงขันความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรในรายการ

แขงขันตาง ๆ 

๒.๒ โครงการคาย

คณิตศาสตรช้ัน ม.๑ 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑   

โรงเรียนระยองวิทยาคม  

เขารวมโครงการ จํานวน  

๑๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห สรางสรรค 

๒. นักเรียนสามารถนํา

หลักการทางคณิตศาสตร

ไปใชในการดํารงชีวิต 

๓. นักเรียนทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 

นักเรียนสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได มีทักษะ

การคิดวิเคราะห 

สรางสรรค และสามารถ

นําหลักการทาง

คณิตศาสตรไปใชในการ

ดํารงชีวิต 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

๒.๓ โครงการคาย

คณิตศาสตรช้ัน ม.ปลาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนระยอง

วิทยาคมเขารวมโครงการ 

จํานวน ๑๐๐คน 

นักเรียนสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได มีทักษะ

การคิดวิเคราะห 

สรางสรรค และสามารถ

นําหลักการทาง

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 



๑๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห สรางสรรค 

๒. นักเรียนสามารถนํา

หลักการทางคณิตศาสตร

ไปใชในการดํารงชีวิต 

๓. นักเรียนทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 

คณิตศาสตรไปใชในการ

ดํารงชีวิต 

๒.๔ โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ

ศักยภาพทางดานคหกรรม 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจํานวน 

๓.๙๐๐ คนไดมีวัสดุ

อุปกรณในการฝก

ปฏิบัติงานไดอยาง

เพียงพอครบถวนทุก

ระดับช้ัน 

๒. ครูสามารถจัดทําส่ือ

อุปกรณใหนักเรียนได

ศึกษาคนควาไดอยาง

หลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานอาหารตางๆได

อยางหลากหลาย 

๒. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานการซอมแซม  

ดัดแปลงเส้ือผาเครื่องแตง

กายได 

๓. นักเรียนสามารถ

ประดิษฐของใชจากเศษ

วัสดุนํามาตกแตงบาน 

ครูพัฒนาการจัดการ

เรียนรูในวิชาของตนท่ี

รับผิดชอบและ

ปรับเปล่ียนวิธีการสอนคิด

เปนรอยละ ๙๒.๓๓ 

 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 



๑๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒.๕ โครงการพัฒนา

กิจกรรมและบริการแนะ

แนว 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 

ไดรับการแนะแนวครบท้ัง

ดาน ๓ ดาน 

๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 

ไดรับบริการแนะแนว

อยางนอย ๒ บริการจาก 

๕ บริการ 

เชิงคุณภาพ 

๑. ความพึงพอใจของ

นักเรียนตอจัดกิจกรรม

แนะแนวในช้ันเรียนของ

อยูในระดับดี 

๒. ความพึงพอใจของ

นักเรียนตอจัดบริการแนะ

แนวอยูในระดับดี 

๑. การจัดกิจกรรมแนะ

แนวในช้ันเรียนมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตรงตาม

เปาหมาย 

๒. นักเรียนมีความพึง

พอใจตอบริการแนะแนว

ท้ัง ๕ บริการ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 

 

 

๒.๖ โครงการกิจกรรม

ชุมนุมตามความสนใจ 

เชิงปริมาณ 

๑. ผูเรียนมีผลงาน/

ช้ินงานเขารวมกิจกรรม

และดําเนินการปฏิบัติ

กิจกรรมจนสําเร็จตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดรอยละ ๘๕  

๒. ผูเรียนทุกคนทํางาน

อยางมีความสุข มุงมั่น

พัฒนาและภูมิใจในผลงาน

ของตนเองไดรับ 

ประสบ การณจากการจัด

ตลาดนัดชุมนุมและ

สามารถนําไปใชใน

นักเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดี

ตออาชีพสุจริตคิดเปนรอย

ละ ๙๖.๓๑ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 



๑๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ชีวิตประจําวัน ไดรอยละ 

๘๕ 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกระดับช้ันมี

ผลงาน/ช้ินงานตามระเบียบ

ปฏิบัติท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒. นักเรียนทุกระดับช้ันได

เขารวมโครงการตลาดนัด

ชุมนุมและมีประสบการณ

ตรง 

๒.๗ โครงการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓

รอยละ ๘๕ มีคุณธรรม   

จริยธรรม และคานิยมท่ี

พึงประสงค 

๒. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

รอยละ ๙๐ มีสุขภาวะท่ีดี

และมีสุนทรียภาพใน

ตนเอง มีความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม 

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

และใหเกียรติผูอื่น 

๓. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

รอยละ ๙๐ มีทักษะใน

นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ี 

พึงประสงค รอยละ 

๙๒.๖๖ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

ตัวบงช้ี ๖.๓ 



๑๖๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

การแสวงหาความรูดวย

ตนเอง รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

๔. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

รอยละ ๙๐ มีทักษะใน

การทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 

เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ

การคิด การจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ความสํานึกในความเปนไทย

อยามีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต 

ทักษะการคิด ทักษะการ

แกปญหา และสามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นท้ังใน

และนอกสถานศึกษาอยาง

สรางสรรค  ตลอดจนนํา

ความรูท่ีไดไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได  อยูใน

ระดับดีมาก 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 

กลยุทธท่ี ๓   สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 

ไดอยางนอย ๒ ภาษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน 

(ภาษาตางประเทศ) 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนจํานวน ๓,๘๔๒  

คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนตํ่ากวา ๒.๐๐ ในทุก

รายวิชาในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศมี

ผลการเรียนและความ 

สามารถในการส่ือสารทาง

ภาษาสูงข้ึน 

๒. นักเรียนทุกคนมีโอกาส

ไดเขารวมกิจกรรมแขงขัน

ทักษะทางภาษาและมี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 

๓. นักเรียนรอยละ ๘๕ มี

ทักษะในการส่ือสาร

สถานการณจริงโดยใช

ภาษาอังกฤษเปนส่ือไดดี 

คาเฉล่ียผลการประเมิน

การทํางานของขบวนการ

กลุมท่ี ๗๐.๐๐ ของ

นักเรียนท้ังหมด 

๑. นักเรียนมีทักษะการฟง 

พูด เขียนและต้ังคําถามได

รอยละ ๒  

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษา 

ตางประเทศเพิ่มข้ึน 

รอยละ ๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 

 

 

 



๑๖๖ 
 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลโลก 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๔.๑ โครงการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมและ

การดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ 

จํานวน ๓,๘๐๐ คนรวม

ทําบุญใสบาตรในวันพระ 

๒. นักเรียนรอยละ ๘๐  

จํานวน ๓,๘๐๐ คน 

ปฏิบัติสมาธิกอนเขาเรียน 

๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี ๑ และ ๔ รอยละ ๘๐ 

จํานวน ๑,๔๐๐ คนจัดทํา

สมุดบัญชีรายรับรายจาย 

๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี ๕ รอยละ ๘๐ จํานวน 

๖๐๐ คนทําโครงงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.๑ นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติตน

ตามหนาท่ีชาวพุทธอยูใน

ระดับดี 

๓.๒ นักเรียนมีสมาธิและ

เกิดปญญาในการเรียนรู 

อยูในระดับดี 

๓.๓ นักเรียนมีความรูและ

จัดทําบัญชีรายรับ 

รายจายและตระหนักถึง

คุณคาของความพอเพียง  

อยูในระดับดี 

๑. นักเรียนสามารถนํา

คุณธรรม จริยธรรมมาใช

ในการดํารงชีวิตและ

ปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาว

พุทธไดอยางถูกตอง 

๒. นักเรียนมีสมาธิในการ

เรียนและการทํากิจกรรม

ตาง ๆ  

๓. นักเรียนนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๖๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๔.๒ โครงการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน

สุขศึกษาและพลศึกษา 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน ๓,๙๓๘ คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีสุขภาพท่ี

แข็งแรง 

๑. นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเขารวม

กิจกรรมกีฬาภายใน และมี

ความกระตือรือรนในการ

ฝกซอมกีฬามากข้ึน 

๒. นักเรียนมีโอกาสเขา

รวมการแขงขันกีฬาหลาย

ประเภทตามความถนัด 

๓. นักเรียนมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีดีข้ึน และมี

สุขภาพท่ีดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ – ๑.๖ 

 

๔.๓ โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ

ศักยภาพทางดาน

อุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจํานวน ๓,๘๐๐ 

คน ไดมีวัสดุอุปกรณในการ

ฝกปฏิบัติงานไดอยาง

เพียงพอครบถวนทุก

ระดับช้ัน 

๒. ครูสามารถจัดทําส่ือ

อุปกรณใหนักเรียนได

ศึกษาคนควาไดอยาง

หลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานตางๆไดอยาง

หลากหลาย 

๒. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานออกแบบช้ินงาน

ไดหลากหลาย 

๓. นักเรียนสามารถ

ประดิษฐของใชได 

๑. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยาง

หลากหลาย 

๒. นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานออกแบบ

ช้ินงานไดหลากหลาย 

๓. นักเรียนสามารถ

ประดิษฐของใชได 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ 



๑๖๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๔.๔ โครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพนักเรียน

ดานการอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม 

เชิงปริมาณ 

เพื่อใหนักเรียนและ

บุคลากรภายใน

สถานศึกษาโรงเรียน

ระยองวิทยาคมเขารวม

โครงการรอยละ ๙๕ 

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

พลังงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 

เชิงคุณภาพ 

๑. งานส่ิงแวดลอม

โรงเรียนสามารถจัดต้ัง

กลุมผูนําเยาวชนหัวใจสี

เขียวได  และนําความรู

และประสบการณไปใชใน

การจัดกิจกรรมดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมได 

๒. นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

๓. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. นักเรียนไดแสดง

ความสามารถและ

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๕. นักเรียนไดพฒันา

ศักยภาพดานการอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

๖. นักเรียนสามารถส่ือสาร

๑. โรงเรียนสามารถจัดต้ัง

กลุมผูนําเยาวชนหัวใจสี

เขียวได  และนําความรู

และประสบการณไปใชใน

การจัดกิจกรรมดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมได 

๒. นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

๓. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. นักเรียนไดแสดง

ความสามารถและ

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๕. นักเรียนไดพฒันา

ศักยภาพดานการอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

๖. นักเรียนสามารถส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรูได 

๗. นักเรียนออกแบบและ

สรางสรรคส่ิงประดิษฐทาง

วิทยาศาสตรมีความแปลก

ใหมสะทอนความสนใจ

และความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ 



๑๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ส่ิงท่ีเรียนรูได 

๗. นักเรียนเขาใจเกี่ยวกับ

การออกแบบและ

สรางสรรคส่ิงประดิษฐทาง

วิทยาศาสตรผลงาน

ส่ิงประดิษฐทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนมี

ความแปลกใหมสะทอน

ความสนใจและความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

๔.๕ โครงการกิจกรรม

สาธารณประโยชน 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ – ๖ ไมนอยกวารอยละ 

๙๕ มีคุณลักษณะในการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน มี

จิตสาธารณะและใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ – ๖ ท่ีเขารวมโครงการ

มีประมาณ ๓,๗๐๐ คน

ไดรับการพัฒนาการปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน มีจิต

สาธารณะและใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ – ๖ ไดรับการพัฒนา 

การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

สังคมและ

สาธารณประโยชน มีจิต

สาธารณะและใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ – ๖.๒ 

๔.๖ โครงการสงเสริม

สนับสุนนการบริหารงาน 

กิจการนักเรียน 

เชิงปริมาณ 

ครูจํานวน ๒๗๐ คนมีวัสดุ

อุปกรณในการทํากิจกรรม

๑. ครูและนักเรียน 

สามารถดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมไดอยางมี

 



๑๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ตางๆ หรือในการจัดทํา

เอกสารเพื่อการดําเนินงาน

ท่ีมีคุณภาพ นักเรียน

จํานวน ๓,๙๔๓ คนมีวัสดุ

อุปกรณในการทํากิจกรรม

ตาง ๆรวมกับครูท่ีปรึกษา

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

อื่น ๆ อยางเพียงพอ 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูและนักเรียน 

สามารถดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. การบริหารและ

ดําเนินงานของกลุมงาน

กิจการนักเรียนเนนไป

อยางรวดเร็ว มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. การบริหารและ

ดําเนินงานของกลุมงาน

กิจการนักเรียนเปนไป

อยางรวดเร็ว มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ โครงการปองกัน

แกไขสารเสพติด ส่ิงมอม

เมาและโรคเอดส 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนไมตํ่ากวารอย

ละ ๙๙ ไมมีพฤติกรรมติด

สารเสพติด ติดเกม หรือ

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม

เหมาะสม  

๒. กลุมงานกิจการนักเรียน

โดยความรวมมือของ

หัวหนาระดับช้ันและ

บุคลากรอื่น ๆ รวมจัด

กิจกรรมเพื่อสรางความ

ตระหนักหรือเพื่อปองกนั

นักเรียนรอยละกวา ๙๙ 

ไมใชสารเสพติด ไมมี

พฤติกรรมติดเกมหรือ

พฤติกรรมทางเพศ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๗๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

แกไขเกี่ยวกับสารเสพติด 

การติดเกม และพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

ตาง ๆ อยางนอยเดือนละ 

๑ ครั้ง 

เชิงคุณภาพ  

นักเรียนรอยละกวา ๙๙ 

ไมใชสารเสพติด ไมมี

พฤติกรรมติดเกมหรือ

พฤติกรรมทางเพศ 

๔.๘ โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงค 

เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๙๕ ของ

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา 

ระเบียบ วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามตลอดจน

สถานการณ และยอมรับ

ความคิดเห็นและให

รวมมือรวมใจในในการ

พัฒนาตนเอง และสามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ไมมี

ปญหาในการปกครอง เปน

สมาชิกท่ีดีของบาน สังคม 

และประเทศชาติ 

๒. รอยละ ๙๕ ของ

นักเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคระดับผาน

เกณฑข้ึนไป 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของ

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา 

ระเบียบ วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามตลอดจน

สถานการณ และยอมรับ

ความคิดเห็นและใหความ

รวมมือรวมใจในการ

พัฒนาตนเองและสามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ไมมี

ปญหาในการปกครอง เปน

สมาชิกท่ีดีของบาน สังคม

และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๗๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม

เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา 

ระเบียบ วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามตลอดจน

สถานการณ และยอมรับ

ความคิดเห็นและให

รวมมือรวมใจในในการ

พัฒนาตนเองและสามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ไมมี

ปญหาในการปกครอง เปน

สมาชิกท่ีดีของบาน สังคม

และประเทศชาติ 

๔.๙ โครงการพัฒนาตน

กลา ร.ย.ว. 

เชิงประมาณ 

๑. นักเรียนผูนํารอยละ 

๙๕เขารวมกิจกรรมตาม

โครงการ 

๒. รอยละ ๙๕ ของ

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

ตามโครงการสามารถ

จัดทําโครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อรวมพฒันา

หรือรวมแกไขปญหา 

ตาง ๆ ของโรงเรียน โดย

ความรวมมือของนักเรียน

โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑. นักเรียนกลุมผูนํามี

ความประพฤติดีประพฤติ

ชอบและเปนผูนําในการ

จัดกิจกรรมไดเปนอยางดี 

๒. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมมีความ

ประพฤติดี ประพฤติชอบ

และใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ  ของ

โรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๓ 



๑๗๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ทุกคน 

๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ท่ี

เขารวมอบรมสัมมนามี

ความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม 

๔. นักเรียนรอยละ ๘๐ มี

ความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมของนักเรียนกลุม

ผูนํา 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนกลุมผูนํามี

ความประพฤติดีประพฤติ

ชอบและเปนผูนําในการ

จัดกิจกรรมไดอยางดี 

๒. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมมีความ

ประพฤติดี ประพฤติชอบ

และใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ  ของ

โรงเรียน 

๔.๑๐ โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนระยอง

วิทยาคมจํานาน ๓,๙๓๓ 

คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง 

และสมรรถภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 

นักเรียนมีความรูท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

และสามารถนําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวัน และนํา

ความรูท่ีไดมาแนะนําแก

ผูอื่น 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ – ๑.๒ 

 

 



๑๗๔ 
 

 

กลยุทธท่ี ๕  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ                            

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๕.๑ โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

เชิงปริมาณ 

๑. บริเวณอาคารและหอง 

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โรงเรียน

ระยองวิทยาคมมี

บรรยากาศแหงการเรียนรู

ท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียนเหมาะสมสําหรับ

นักเรียน สามารถศึกษา

คนควาดวยตนเอง    

๒. มีหองเรียน

หองปฏิบัติการ เพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 

๑. บริเวณอาคารและ

หองเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร มี

บรรยากาศแหงการเรียนรู 

ท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียนเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับนักเรียน

สามารถศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

๒. มีหองเรียน 

หองปฏิบัติการ  อาคาร

เรียนมั่นคง  สะอาดและ 

ปลอดภัย มีส่ิงอํานวย 

๑. บริเวณอาคารและ

หองเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร มี

บรรยากาศแหงการเรียนรู 

ท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียนเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับนักเรียน

สามารถศึกษาคนควาดวย

ตนเอง    

๒. มีหองเรียน 

หองปฏิบัติการ  อาคาร

ปลอดภัย มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกพอเพียงอยู

ในสภาพใชการไดดี 

สภาพแวดลอมรมรื่น และ

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

นักเรียน 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑ 



๑๗๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 ความสะดวก พอเพียง อยู

ในสภาพใชการไดดี 

สภาพแวดลอมรมรื่น และ

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

นักเรียน 

  

๕.๒ โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนดาน ICT 

เชิงปริมาณ 

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ประกอบการจัดการเรียน

การสอนดาน ICT จํานวน 

๗  รายการ 

๒. สามารถจัดการเรียนการ

สอนและใหบริการดาน ICT 

สําหรับนักเรียนประมาณ 

๓,๘๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนรอยละ ๙๕ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉล่ียในรายวิชา

คอมพิวเตอรผานเกณฑการ

ประเมินของโรงเรียน 

๒. นักเรียนใชเทคโนโลยี

และแหลงเรียนรูเพื่อสืบคน

ขอมูลคนควา ออกแบบ

ช้ินงานรอยละ ๙๕ 

๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช

เทคโนโลยีในการเรียนรูและ

นําเสนอผลงาน 

 

 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๕ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉล่ียในรายวิชา

คอมพิวเตอรผานเกณฑ

การประเมินของโรงเรียน 

๒. นักเรียนใชเทคโนโลยี

และแหลงเรียนรูเพื่อ

สืบคนขอมูล คนควา 

ออกแบบช้ินงานรอยละ 

๙๕  

๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช

เทคโนโลยีในการเรียนรู

และนําเสนอผลงาน 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 



๑๗๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๕.๓ โครงการสงเสริม

ความเปนเลิศดาน ICT 

เชิงปริมาณ 

๑. สงนักเรียนเขารวม

แขงขันดาน ICT จํานวน 

๔  รายการ 

๒. นักเรียนท่ีไดรับการ

พัฒนาและเขาแขงขันปละ 

ประมาณ ๒๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน

ไดรับรางวัล สามารถสราง

ช่ือเสียงใหโรงเรียนได 

๒. นักเรียนไดรับการพฒันา

สูความเปนเลิศดาน ICT 

๑. นักเรียนไดรับรางวัล 

สามารถสรางช่ือเสียงให

โรงเรียน 

๒. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาสูความเปนเลิศดาน 

ICT 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๔ โครงการพัฒนา

สถานท่ี และแหลงเรียนรู

ดาน ICT 

เชิงปริมาณ 

๑. ปรับปรุงหองเรียน

คอมพิวเตอรดานความ

พรอมของวัสดุอุปกรณ 

จํานวน ๔ หอง 

๒. ปรับภูมิทัศนดาน

สถานท่ีหองเรียน

คอมพิวเตอรใหเหมาะสม

เปนแหลงเรียนรู 

เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนรอยละ ๙๕   

สามารถใชเทคโนโลยีและ

แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรู  

๒. ภูมิทัศนดานสถานท่ี

หองเรียนคอมพิวเตอร

เหมาะสมเปนแหลงเรียนรู 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๕   

สามารถใชเทคโนโลยีและ

แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรู  

๒. ภูมิทัศนดานสถานท่ี

หองเรียนคอมพิวเตอร

เหมาะสมเปนแหลงเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 



๑๗๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๕.๕ โครงการสงเสริม

พัฒนาการอานและสืบคน

ขอมูลจากหองสมุด 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนสามารถให

หองสมุดเปนแหลงเรียนรู

ไมนอยกวา ๙๕% 

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการ

อานไมนอยกวา ๙๕% 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน บุคลากรและ

ชุมชนใชหองสมุดเปน

แหลงเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

นักเรียน บุคลากรและ

ชุมชนใชหองสมุดเปน

แหลงเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๖ โครงการสงเสริมการ

ใช ICT ในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

เชาเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน ๔๑๔ เครื่อง  

เครื่องแมขาย ๒ เครื่อง

และเครื่องพิมพ Printer สี 

จํานวน ๑๐ เครื่อง 

เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง

เรียนรูเพื่อสืบคนขอมูล 

คนควา สรางผลงานได                

๒. โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ

ตาง ๆ เพียงพอ มี

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

๑. นักเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง

เรียนรูเพื่อสืบคนขอมูล 

คนควา สรางผลงานได                

๒. โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ

ตาง ๆ เพียงพอ มี

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ 

๕.๗ โครงการพัฒนาศูนย

อาเซียนศึกษา 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 

จํานวน ๓,๘๐๐ คน มี 

นักเรียนเกิดความตระหนัก

และเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียนอยางมี 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑ 



๑๗๘ 
 

 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน เทียบเคียง 

                     มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๖.๑ โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจํานวน ๓,๙๓๘ 

คนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

มีคุณภาพใชในการเรียนรู

ของตนเอง 

๒. ครูผูสอนจํานวน ๒๓๗ 

คนมีหลักสูตรสถานศึกษาใช

ในการจัดการเรียนการสอน

และวัดผลประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนสามารถ

จัดการเรียนรูของตนเองตาม

จุดเนนของหลักสูตร

สถานศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนสามารถ

จัดการเรียนรูของตนเองตาม

จุดเนนของหลักสูตร

สถานศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ 

๒. ครูผูสอนทุกคนสามารถ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาใน

การจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน รวมท้ัง การวัดผล

ประเมินผลใหผูเรียนบรรลุ

สมรรถนะท้ัง ๕ และ

คุณลักษณะท้ัง ๘ ตาม

จุดเนนของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

อาเซียน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเกิดความตระหนัก

และเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียนอยางมี

คุณภาพและเหมาะสมอยู

ในระดับดี 

คุณภาพและเหมาะสมอยู

ในระดับดี 

 



๑๗๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. ครูผูสอนทุกคนสามารถ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาใน

การจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน รวมท้ัง การวัดผล

ประเมินผลใหผูเรียนบรรลุ

สมรรถนะท้ัง ๕ และ

คุณลักษณะท้ัง ๘ ตาม

จุดเนนของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และหลักสูตร

มาตรฐานสากลไดอยางมี

คุณภาพ 

พื้นฐาน และหลักสูตร

มาตรฐานสากลไดอยางมี

คุณภาพ 

๖.๒ โครงการพัฒนา

คุณภาพการจัด

แสดงผลงานทาง

วิชาการ “ระยองวิทย

นิทัศน ๕๘” 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนทุกคน ทุก

ระดับช้ันจัดแสดงผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง ใน

งาน “ระยองวิทยนิทัศน 
 

,
๕๘” 

๒. นักเรียนทุกคนทํางาน

อยางมีความสุข มุงมั่น

พัฒนางาน  ภูมิใจในผลงาน

ของตนเองและสามารถ          

นําความรูจากประสบการณ

ตรงท่ีไดรับจากการจัด

แสดงผลงานไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดมากกวา 

รอยละ ๘๐   

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคน ทุก

๑. นักเรียนทุกคน ทุก

ระดับช้ันจัดแสดงผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง ใน

งาน “ระยองวิทยนิทัศน 
,
  

๕๘” ไดอยางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนทุกคนมีความรู  

ความสามารถและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตัวบงช้ีตามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๓ 



๑๘๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ระดับช้ันจัดแสดงผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง ใน

งาน “ระยองวิทยนิทัศน 
,
  

๕๘” ไดอยางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนทุกคนมีความรู  

ความสามารถและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตัวบงช้ีตามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

กลยุทธท่ี ๗  สงเสริมพัฒนาครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิบัติงานตาม 

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๗.๑ โครงการทบทวน

ระบบการเรียนรู 

เชิงปริมาณ 

ครูทุกคน ใชกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

เชิงคุณภาพ 

ครูรอยละ ๙๐ มีความรู 

ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ไดอยางมีคุณภาพ 

 

ครูรอยละ ๙๐ มีความรู 

ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ไดอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๙ 



๑๘๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๗.๒ โครงการพัฒนา

บุคลากรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 

ครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย จํานวน ๑๗ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

๒. ครูนําผลการศึกษาดูงาน

มาประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

อยางมีคุณภาพ 

๑. ครูมีการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

๒. ครูนําผลการศึกษาดูงาน

มาประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

อยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 

๗.๓ โครงการพัฒนา

บุคลากรกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 

๑. ครูรอยละ ๙๐ จํานวน 

๒๒ คนพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูและมีการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลายอยางมีคุณภาพ 

๒. ครูรอยละ ๑๐๐ จํานวน 

๒๒ คนไดทัศนศึกษาดูงานใน

การจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอืน่   

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรูและมีการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลายอยางมีคุณภาพ

อยูในระดับดี 

๒. ครูนําประโยชนจากการ

ทัศนศึกษาดูงานมาประยุกต 

ใชในการจัดการเรียนการสอน

๑. ครูพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรูและมีการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลายอยางมีคุณภาพ

อยูในระดับดี 

๒. ครูนําประโยชนจากการ

ทัศนศึกษาดูงานมาประยุกต 

ใชในการจัดการเรียนการ

สอนของตนเองไดอยางมี

คุณภาพอยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 



๑๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ของตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

อยูในระดับดี 

๗.๔ โครงการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร

ตามระบบการเรียนรู 

เชิงปริมาณ 

๑. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน ๒๒ คนมีการ

กําหนดเปาหมาย 

คุณภาพผูเรียนท้ังดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ  และคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค 

๒. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน ๒๒ คนมีการ

วิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล และใชขอมูลใน

การวางแผนการจัดการ

เรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียน 

๓. เพื่อใหครูออกแบบและ

จัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทาง

สติปญญาอยางนอย ๑  

รายวิชา 

๔. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน ๒๒ คนมีการสราง

และพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใช

เทคโนโลยีในการจัดการ

๑. ครูมีการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง

ดานความรู ทักษะกระบวน 

การ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๒. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล และใชขอมูล

ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียน 

๓. ครูออกแบบและจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปญญา 

๔. ครูมีการสรางและพัฒนา

ส่ือ/นวัตกรรมและใช

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

๕. ครูมีการวัดและประเมิน 

ผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

๖. ครูใหคําแนะนํา 

คําปรึกษา และแกไขปญหา

ใหกับผูเรียนท้ังดานการ

เรียนและคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค 

๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ – ๕.๔ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๙ 



๑๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เรียนการสอนอยางนอย  

๑ เรื่อง 

๕. ครูมีการวัดผล

ประเมินผลท่ีมุงเนนการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๖. ครูใหคําแนะนําปรึกษา

และแกไขปญหาใหแก

ผูเรียนท้ังดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอ

ภาค 

๗. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน ๒๒ คนมีการศึกษา 

วิจัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

 

และใชผลในการปรับการ

สอน  

๘. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน ๒๒ คนจัดการเรียน

การสอนตามวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ 

๙. นักเรียนโรงเรียนระยอง

วิทยาคมจํานวน ๓,๙๓๗  

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรระดับดี

เฉล่ียสูงข้ึน 

พัฒนาการจัดการเรียนรูใน

วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช

ผลในการปรับการเรียนการ

สอน 

๘. ครูประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดี และเปน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

๙. ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๑๐. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิต 

ศาสตรระดับดีเฉล่ียสูงข้ึน 

๑๑. นักเรียนมีผลการ

ประเมินสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑ 

 

๑๒. นักเรียนมีผลการ

ประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียนอยูใน

ระดับดี 

๑๓. นักเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติเปนไป

ตามเกณฑ 



๑๘๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑๐. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมจํานวน  

๓,๙๓๗ คนมีผลการ 

ประเมินสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑ 

๑๑. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมจํานวน  

๓,๙๓๗ คนมีผลการ 

ประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียนอยูใน

ระดับดี 

๑๒. นักเรียนโรงเรียน

ระยองวิทยาคมจํานวน  

๓,๙๓๗ คนมีการทดสอบ

ระดับชาติเฉล่ียสูงข้ึน 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง

ดานความรู ทักษะกระบวน 

การสมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๒. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล และใชขอมูล

ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียน 

๓. ครูออกแบบและจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลและ



๑๘๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

พัฒนาการทางสติปญญา 

๔. ครูมีการสรางและพัฒนา

ส่ือ/นวัตกรรมและใช

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

๕. ครูมีการวัดและประเมิน 

ผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

๖. ครูใหคําแนะนํา 

คําปรึกษา และแกไขปญหา

ใหกับผูเรียนท้ังดานการ

เรียนและคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค 

๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูใน

วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช

ผลในการปรับการเรียนการสอน 

๘. ครูประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดี และเปน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

๙. ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๑๐. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิต 

ศาสตรระดับดีเฉล่ียสูงข้ึน 

๑๑. นักเรียนมีผลการ

ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 



๑๘๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑๒. นักเรียนมีผลการ

ประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียนอยูใน

ระดับดี 

๑๓. นักเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติเปนไป

ตามเกณฑ 

๗.๕ โครงการพัฒนา

ศักยภาพของครูผูสอน

คณิตศาสตร 

เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จํานวน  ๒๒ คน ไดรับการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๕ 

๗.๖ โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูไทยและ

ครูตางชาติ 

เชิงปริมาณ 

ครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ จํานวน 

๔๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีวัสดุอุปกรณใชใน

การจัดการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 

๒. ครูท่ีเขาอบรมมีทักษะ

ความรูดานการจัดการเรียน

การสอนอยูในระดับดี 

๑. ครูมีวัสดุอุปกรณใชใน

การจัดการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 

๒. ครูท่ีเขาอบรมมีทักษะ

ความรูดานการจัดการเรียน

การสอนอยูในระดับดี 

๓. ครูมีส่ือประกอบการ

เรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ 

๔. ครูมีความรู 

ความสามารถ และเทคนิค

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ – ๗.๕ 



๑๘๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๓. ครูมีส่ือประกอบการ

เรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ 

๔. ครูมีความรู 

ความสามารถ และเทคนิค

การจัดการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพ และ นาสนใจ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพ และ นาสนใจ 

๗.๗ โครงการพัฒนา

บุคลากรผูบังคับบัญชา

ลูกเสือโรงเรียนระยอง

วิทยาคม 

เชิงปริมาณ 

๑. ครูและผูบังคับบัญชา

ลูกเสือโรงเรียนระยอง

วิทยาคมสามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในการจัด

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

ท่ีไดรับมอบหมายไดเต็ม

ความสามารถรอยละ ๑๐๐  

๒. ผูบริหารสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ

อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรครูโรงเรียนระยอง

วิทยาคมไดรับการสงเสริม

และพัฒนาใหมีวุฒิทาง

ลูกเสือท่ีสูงข้ึนท่ีตรงกับ

ความตองการดานการ

จัดการเรียนการสอนและ

ยกระดับครูผูสอนใหมีความ 

 

บุคลากรครูโรงเรียนระยอง

วิทยาคมมีวุฒิทางลูกเสือท่ี

สูงข้ึน ตรงกับความตองการ

ดานการจัดการเรียนการ

สอนและยกระดับครูผูสอน

ใหมีความเปนมืออาชีพอยู

ในระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๔ 



๑๘๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เปนมืออาชีพอยูในระดับดี

มาก 

๗.๘ โครงการ

ปฐมนิเทศครูอัตราจาง 

เชิงปริมาณ 

ครูพิเศษและบุคลากร

ทางการศึกษาเขาใหมป

การศึกษา ๒๕๕๘ ปฏิบัติ

ตามขอบังคับของ

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

ครูพิเศษและบุคลากร

ทางการศึกษาทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

ครูพิเศษและบุคลากร

ทางการศึกษาทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 

๗.๙ โครงการพัฒนา

ธํารงความเปนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

มืออาชีพ 

เชิงปริมาณ 

ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษารอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ 

ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู 

ความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู 

ความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

มาตรฐานท่ี 

ตัวบงช้ีท่ี 

๗.๑๐ โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู 

(บริหารงานบุคคล) 

เชิงปริมาณ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน ๒๙๒ 

คน มีความรูความสามารถ

ในการบริหารจัดการ 

ดานการเรียนการสอนให

เปนมืออาชีพ 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน

ระยองวิทยาคม สามารถ

บริหารและจัดการดานการ

เรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 



๑๘๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ทางการศึกษาของครู 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

สามารถบริหารและจัดการ

ดานการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

๗.๑๑ โครงการสราง

ขวัญเสริมกําลังใจ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรรอยละ ๘๐ มี

ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ 

๒. บุคลากรรอยละ ๘๐ เกิด

ความประทับใจและมีเจตคติ

ท่ีดีตอโรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรไดรับการสราง

ขวัญและกําลังใจ 

๒. บุคลากรมาเจตคติท่ีดีตอ

โรงเรียน 

๑. บุคลากรไดรับการสราง

ขวัญและกําลังใจ 

๒. บุคลากรมาเจตคติท่ีดีตอ

โรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ 

 

กลยุทธท่ี ๘  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๘.๑ โครงการ

บริหารงานสํานักงาน

งานวิชาการ 

เชิงปริมาณ 

๑. สํานักงานวิชาการมีวัสดุ

เพียงพอใชในการดําเนินงาน 

๒. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ

เพียงพอใชในการรับนักเรียน 

๓. โรงเรียนใหความรวมมือ

๑. โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการการศึกษาบรรลุผล

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคของสถานศึกษา 

๒. ผูปกครอง นักเรียน และ

ชุมชนพึงพอใจในการบริหาร

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๕ 



๑๙๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

กับหนวยงานภายนอกใน

การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการการศึกษาบรรลุผล

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคของสถานศึกษา 

๒. ผูปกครอง นักเรียน และ

ชุมชนพึงพอใจในการบริหาร

จัดการดานตาง ๆ ของ

โรงเรียน 

๓. หนวยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวของพึงพอใจในผลงาน

ท่ีเกิดจากความรวมมือของ

โรงเรียน 

๔. บุคลากรในโรงเรียนมี

ความสามัคคี รวมมือกัน

ปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุผล

สําเร็จ 

จัดการดานตาง ๆ ของ

โรงเรียน 

๓. หนวยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวของพึงพอใจในผลงาน

ท่ีเกิดจากความรวมมือของ

โรงเรียน 

๔. บุคลากรในโรงเรียนมี

ความสามัคคี รวมมือกัน

ปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุผล

สําเร็จ 

๘.๒ โครงการพัฒนา

คุณภาพการวัดผล

ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

๑. มีเครื่องมือท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนของ

นักเรียนทุกระดับ         

๒. มีเครื่องมือท่ีใชในการ

วัดผลประเมินผลของ

นักเรียนทุกระดับ 

๓. มีเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล

และแจงผลการเรียนของ

นักเรียนทุกระดับ 

๑. นักเรียนสามารถผาน

เกณฑประเมินในระดับดี 

๒. สามารถแจงผลการเรียน

ใหนักเรียนและผูปกครอง

อยางเปนปจจุบัน 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ 



๑๙๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๔. มีระบบการจัดเก็บขอมูล

ดานการวัดผลประเมินผล

นักเรียนทุกระดับ 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนสามารถผาน

เกณฑประเมินในระดับดี 

๒. สามารถแจงผลการเรียน

ใหนักเรียนและผูปกครอง

อยางเปนปจจุบัน 

๘.๓ โครงการปรับภูมิ

ทัศนอาคาร ๗ (สังคม

ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

เชิงปริมาณ 

๑. กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ มีมุมพระมหา

ชนกจํานวน ๑ มุม 

๒. กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ มีโทรทัศนสี

ขนาด ๖๐ จํานวน ๒ เครื่อง 

๓. กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ มีกลองถายรูป

ท่ีมีคุณภาพจํานวน ๑ ตัว 

เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนสามารถศึกษา

หาความรูจากแหลงเรียนรู

มุมพระมหาชนกและ

สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตได รวมท้ังแหลงเรียนรู

ในการรับขอมูลขาวสาร

ตางๆ อยูในระดับดี 

๒. กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาไดเก็บรวบรวม

๑. นักเรียนสามารถศึกษา

หาความรูจากแหลงเรียนรู

มุมพระมหาชนกและ

สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตได รวมท้ังแหลงเรียนรู

ในการรับขอมูลขาวสาร

ตางๆ อยูในระดับดี 

๒. กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาไดเก็บรวบรวม

การทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

กลุมสาระ ฯ อยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๙๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

การทํากิจกรรมตางๆของ

กลุมสาระ อยูในระดับดี 

๘.๔ โครงการ

บริหารงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 

มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เพียงพอในการใชงาน  

เชิงคุณภาพ 

มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู

ในสภาพพรอมใชงาน 

มีวัสดุ อุปกรณ ส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู

ในสภาพพรอมใชงาน 

มาตรฐานท่ี 

ตัวบงช้ีท่ี 

๘.๕ โครงการ

สนับสนุนพัฒนาการ

เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 

จางครูสอน ๑๔ คน  

จางครูสอน ๒๕ คน                                   

เชิงคุณภาพ 

๑. กระบวนการจัดการเรียน

การสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนไดรับการเรียนรู

เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู 

๓. การบริหารงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน

ทุกดาน 

๔. โรงเรียนไดรับการ

ยอมรับจากชุมชน องคกร 

หนวยงานตาง ๆ 

๑. กระบวนการจัดการเรียน

การสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนไดรับการเรียนรู

เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู 

๓. การบริหารงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน

ทุกดาน 

๔. โรงเรียนไดรับการ

ยอมรับจากชุมชน องคกร 

หนวยงานตาง ๆ 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ 

๘.๖ โครงการพัฒนา

ระบบการดําเนินงาน

สารบรรณ 

เชิงปริมาณ 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

อยูในระดับดี รอยละ  ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  

สามารถจัดระบบงาน              

งานสารบรรณเปนไปดวย

ความเรียบรอย ไมเกิด

ปญหาและนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ 



๑๙๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

สารบรรณใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย ไมเกิด

ปญหาและนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชปฏิบัติงาน 

๘.๗ โครงการสงเสริม

พัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๙๕ ของครูท่ี

ปรึกษามีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตามระบบ

ของโรงเรียน 

๒. รอยละ ๙๘ ของนักเรียนท่ี

เปนกลุมเส่ียงไดรับการดูแล 

ชวยเหลือตามสภาพปญหา 

๓. รอยละ ๙๐ ของ

ผูปกครองใหความรวมมือ

และเขารวมประชุมตามวัน

เวลาท่ีตามท่ีโรงเรียน

กําหนด 

๔. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน

ไดรับการเยี่ยมบานจากครูท่ี

ปรึกษา 

๕. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง

มีความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมประชุมผูปกครอง

นักเรียน 

๖. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน

มีความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมโฮมรูม 

เชิงคุณภาพ  

๑. ครูสามารถดําเนินงาน

๑. ครูสามารถดําเนินงาน

ดูแลชวยเหลือในระดับดี 

๒. นักเรียนทุกคนไดรับการ

ดูแลชวยเหลือ และแกไข

อยางตรงตามสภาพปญหา 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 



๑๙๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ดูแลชวยเหลือในระดับดี 

๒. นักเรียนทุกคนไดรับการ

ดูแลชวยเหลือ และแกไข

อยางตรงตามสภาพปญหา 

๘.๘ โครงการงาน

รักษาความปลอดภัย 

เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนจํานวน ๓,๗๕๐ 

คนไดรับการดูแลใหเกิด

ความปลอดภัยในการใชชีวิต

ในโรงเรียน 

๒. ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนไดรับการดูแลให

เกิดความปลอดภัยในการใช

ชีวิตในโรงเรียน 

๓. ส่ิงกอสราง ทรัพยสิน

ตางๆ ของโรงเรียนไดรับการ

ดูแลใหเกิดความปลอดภัย

จากการเสียหายหรือ 

สูญหาย 

๔. นักเรียน ครู บุคลากร 

รอยละ ๙๐ รูสึกพึงพอใจตอ

การปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ครู บุคลากร 

ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ 

ไดรับการดูแล ปองกันรักษา

มิใหเกิดอันตราย หรือเกิด

การเสียหายหรือสูญหาย 

นักเรียน ครู บุคลากร 

ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ 

ไดรับการดูแล ปองกันรักษา

มิใหเกิดอันตราย หรือเกิด

การเสียหายหรือสูญหาย 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๘.๙ โครงการพัฒนา

งานบริหารการเงิน

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนสามารถบริหาร

การใหบริการนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 



๑๙๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

และบัญชี จัดการดานการเงินการคลัง

ภาครัฐ ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ได

เปนปจจุบัน ครบถวนทุก

กระบวนงานของระบบ 

เชิงคุณภาพ 

การใหบริการนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

ในดานการเงิน รวดเร็ว 

คลองตัว และถูกตองตาม

ระเบียบท่ีกําหนด 

ในดานการเงิน รวดเร็ว 

คลองตัว และถูกตองตาม

ระเบียบท่ีกําหนด 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๘.๑๐ โครงการบริการ

ดานสาธารณูปโภค

ภายในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

ดานสาธารณูปโภคอยาง

เพียงพอสําหรับนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนจํานวน ๓,๘๐๐

คน 

เชิงคุณภาพ 

การใหบริการนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

ท้ังในและนอกโรงเรียนดาน

สาธารณูปโภค มีความคุมคา 

มีประสิทธิภาพ 

การใหบริการนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

ท้ังในและนอกโรงเรียนดาน

สาธารณูปโภค มีความคุมคา 

มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 

๘.๑๑ โครงการ

สนับสนุนงาน

ยานพาหนะ 

เชิงปริมาณ 

รถยนตจํานวน ๘ คันและ

รถจักรยานยนตจํานวน ๑ 

คัน ไดรับการดูแลบํารุง 

รักษาท่ีถูกตอง เหมาะสม 

 

งานยานพาหนะจัดระบบได

ตามวัตถุประสงค 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๙๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ 

สามารถจัดระบบงาน

ยานพาหนะไดตาม

วัตถุประสงค 

๘.๑๒ โครงการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

เชิงปริมาณ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการฝายบริหาร 

(หัวหนากลุมงาน/หัวหนา

งาน/หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู/หัวหนาระดับจํานวน 

๗๐ คน 

๒. เอกสารแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 

๕ เลม 

๓. คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ

สพม.ทราบผลการดําเนิน 

งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

ของโรงเรียนปงบประมาณ 

๒๕๕๘   

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรมีกรอบ

การดําเนินงานตาม

เปาหมายของโรงเรียน

ชัดเจน 

๒. การบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการใชงบประมาณ

ของโรงเรียนมีคุณภาพดี 

๓. รายงานแผนพัฒนา

๑. ครูและบุคลากรมีกรอบ

การดําเนินงานตาม

เปาหมายของโรงเรียน

ชัดเจน 

๒. การบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการใชงบประมาณ

ของโรงเรียนมีคุณภาพดี 

๓. รายงานแผนพัฒนา

คุณภาพประจําปมีความ

ถูกตองสมบูรณ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๙๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

คุณภาพประจําปมีความ

ถูกตองสมบูรณ 

๘.๑๓ โครงการตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผลการใช

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ 

๑. สรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปจํานวน ๑ เลม 

๒. ทุกกลุมบริหารงาน/กลุม

งาน/งาน สรุปรายงานผล

การดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมจํานวน ๑๕ เลม 

เชิงคุณภาพ 

๑. ผลการดําเนินงานของทุก

โครงการ/กิจกรรมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีวางไว 

๒. ทุกโครงการ/กิจกรรม 

ของทุกกลุมบริหารงาน/

กลุมงาน/งานมีการดําเนิน 

งานโดยใชงบประมาณอยาง

คุมทุน  คุมคา ตรวจสอบได 

๑. ผลการดําเนินงานของทุก

โครงการ/กิจกรรมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีวางไว 

๒. ทุกโครงการ/กิจกรรม 

ของทุกกลุมบริหารงาน/

กลุมงาน/งานมีการดําเนิน 

งานโดยใชงบประมาณอยาง

คุมทุน  คุมคา ตรวจสอบได 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑  

๘.๑๔ โครงการ

พัฒนาการประกนั

คุณภาพภายใน

โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

๑. ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนทุกคนมีความ

ตระหนัก ความรูความเขาใจ

ในเรื่องของการประกนั 

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนจํานวน ๑๖๒ คน 

๒. นักเรียนจํานวน ๓,๘๐๐

คนมีความตระหนักและ

เขาใจในเรื่องของการ

๑. การดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในบรรลุผลตาม

เกณฑมาตรฐานทุก

มาตรฐานรอยละ ๑๐๐  

๒. โรงเรียนมีผลการ

ประเมินคุณภาพได

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาของ สพฐ. และ 

สมศ. อยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๙๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

ประกันคุณภาพการศึกษา            

ของโรงเรียน 

๓. โรงเรียนจัดทํารายงาน

คุณภาพภายในประจําป  

จํานวน ๑๐ เลม 

เชิงคุณภาพ 

๑. การดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในบรรลุผลตาม

เกณฑมาตรฐานทุก

มาตรฐานรอยละ ๑๐๐  

๒. โรงเรียนมีผลการ

ประเมินคุณภาพได

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาของสพฐ. และ 

สมศ. อยูในระดับดี 

๘.๑๕ โครงการพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศ

ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

๑. ทุกกลุมบริหารงาน/กลุม

งานมีขอมูลสารสนเทศ

ครบถวน 

๒. โรงเรียนมีขอมูล

สารสนเทศเปนปจจุบัน 

สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน

เพื่อการพัฒนา 

๓. สรุปรายงานขอมูล

สารสนเทศของโรงเรียน

จํานวน ๕ เลม 

เชิงคุณภาพ 

๑. ขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียนเปนปจจุบันและมี

คุณภาพระดับดี 

๑. ขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียนเปนปจจุบันและมี

คุณภาพระดับดี 

๒. การจัดเก็บขอมูลของ

โรงเรียนเปนระบบมี

ประสิทธิภาพ สามารถ

สืบคนได 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๑๙๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. การจัดเก็บขอมูลของ

โรงเรียนเปนระบบมี

ประสิทธิภาพ สามารถ

สืบคนได 

๘.๑๖ โครงการ

ปรับปรงุซอมแซม

อาคารสถานท่ี

ส่ิงแวดลอมและภูมิ

ทัศน 

เชิงปริมาณ 

มีอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม

และสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ และสะดวก 

เหมาะสมตอการใชงาน 

เชิงคุณภาพ 

ปรับปรุง พัฒนาอาคาร

สถานท่ีทุกอาคาร รวมท้ัง

ส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน 

รอบบริเวณโรงเรียนใหมี      

ภูมิทัศนท่ีสวยงาม สะอาด 

เปนระเบียบ ปลอดภัย มี

ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและ

เพียงพอ รวมไปถึงมีส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีเอื้อ

ตอการเรียนการสอน 

อาคารทุกอาคาร รวมท้ัง

ส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน 

รอบบริเวณโรงเรียนสวยงาม 

สะอาด เปนระเบียบ 

ปลอดภัย มีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีดีและ

เพียงพอ รวมไปถึงมีส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีเอื้อ

ตอการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 

๘.๑๗ โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพงานโสต

ทัศนศึกษา 

เชิงปริมาณ 

๑.  มีโสตทัศนูปกรณ

ครบถวน 

๒. ครูและนักเรียนรอยละ 

๑๐๐ ไดใชบริการดาน

โสตทัศนูปกรณตามตองการ 

๓. มีระบบเสียงหนาเสาธง 

โรงอาหาร อาคาร ๗ ๗ ท่ีครู

และนักเรียนทุกคนสามารถ

ไดยินเสียงอยางชัดเจนท่ัวถึง 

๑. มีโสตทัศนูปกรณท่ีมี

คุณภาพดี 

๒. ครูและนักเรียนทุกคนได

ใชบริการดาน

โสตทัศนูปกรณท่ีมี

ประสิทธิภาพดี 

๓. นักเรียนสามารถไดยิน

ขาวสารจากระบบการ

กระจายเสียงหนาเสาธง  

โรงอาหารและอาคาร ๗ ได

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ 



๒๐๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(ปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ) 

ผลสําเร็จ (เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

เชิงคุณภาพ 

๑. มีโสตทัศนูปกรณท่ีมี

คุณภาพดี 

๒. ครูและนักเรียนทุกคนได

ใชบริการดาน

โสตทัศนูปกรณท่ีมี

ประสิทธิภาพดี 

๓. นักเรียนสามารถไดยิน

ขาวสารจากระบบการ

กระจายเสียงหนาเสาธง  

โรงอาหารและอาคาร ๗ ได

อยางชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 

อยางชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 

๘.๑๘ โครงการพัฒนา

งานชุมชนสัมพันธและ

การประชาสัมพันธ

ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระยองวิทยาคม  

บุคลากรจํานวน ๓,๙๐๐ คน  

ผูปกครองและชุมชน 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียน  ครู  ผูปกครอง

และชุมชนรูความเคล่ือนไหว

ของโรงเรียน 

นักเรียน  ครู  ผูปกครอง

และชุมชนรูความเคล่ือนไหว

ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๙ 

ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓ 

 
 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

๑.๒  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

ดานปริมาณ 

นักเรียนจํานวน ๓,๘๕๔ คน 

มีคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงค 

ดานคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค

มากกวารอยละ ๙๐  

รอยละ ๙๐ นักเรียน                   

มีคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงคอยูใน

ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๑ – 

๑๔.๒ 

 

๒. กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพนักเรียนดาน

วิชาการ 

 

ดานปริมาณ 

นักเรียนจํานวน ๓,๘๕๔ คน

มีทักษะและความรู 

ดานคุณภาพ 

นักเรียนจํานวน ๓,๘๕๔ คน

อานออกเขียนได คิดเปน 

ทําเปนอยางนอยรอยละ ๙๐ 

รอยละ ๙๐ นักเรียนเปน

บุคคลแหงการเรียนรู อาน

ออกเขียนได คิดเปน ทําเปน 

อยูในระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ – 

๑๕.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๒ 
 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑ 1.1. มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย

สม่ําเสมอ 
 

 

 

 

 

 

๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม ๑.  โครงการสงเสริมสุขภาพ 

       ๑.๑ กิจกรรมเด็กไทยฟนดี  

      ๑.๒ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

      ๑.๓ กิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอ 

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ 

     ๒.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน 

      ๒.๒ กิจกรรมกีฬาภายนอก 

     ๒.๓ กิจกรรมพัฒนาสงเสริมสมรรถภาพ

นักเรียน 

      ๒.๔ กิจกรรมตานยาเสพติด 

     ๒.๕ กิจกรรมสงเสริมการสอนวายนํ้า 

๑.๒ มีนํ้าหนักสวนสูงและ              

มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน 

๐.๔๘ ๕ ดีเย่ียม ๑. กิจกรรมพัฒนาสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 

๒. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนดวยตนเอง 

๑.๓ ปองกันตนเองจาก                 

สิ่งเสพติดใหโทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจาดสภาวะ ท่ี

เสี่ยงตอความรุนแรง                

โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหา

ทางเพศ 

๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการปองกันแกไขสารเสพติดสิ่งมอมเมา

และโรคเอดส 

     ๑.๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 

    ๑.๒ กิจกรรมตอตานโรคเอดส 

    ๑.๓ กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 

     ๑.๔ กิจกรรมดนตรีสรางสรรคสังคม 

๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพฯ นักเรียนดานศิลปะ  

     ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความ

เปนเลิศ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 

     ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี 

     ๒.๓ คายปรับพ้ืนฐานทักษะทางดนตรีไทย 

ดนตรีสากลวงโยธวาทิต 

๓. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

    ๓.๑ กิจกรรมงานเวรและยาม 

    ๓.๒ กิจกรรมดูแลความเรียบรอยภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

๔. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๕.  กิจกรรมโฮมรูม 



๒๐๓ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๖.  กิจกรรมแนะแนว 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนอาชีพ 

     ๗.๑  กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จัดทําผลิตภัณฑ

และแสดงผลงาน 

    ๗.๒  กิจกรรมการปฏิบัติอาหาร 

    ๗.๓  กิจกรรมการดัดแปลง-ตัดเย็บเสื้อผา    

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง                 

มีความมั่นใจ  กลาแสดงออก

อยางเหมาะสม 

๐.๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕  ดีเย่ียม ๑.  โครงการตนกลา ร.ย.ว.   

๒. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

     ๒.๑ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

    ๒.๒  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

๓.  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

๔.  กิจกรรมกีฬาภายใน 

๕.  กิจกรรมโฮมรูม 

๖. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๗. โครงการคายคณิตศาสตร 

๘.  โครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 

๙. โครงการพัฒนางานอาเซียนศึกษา 

   ๙.๑  กิจกรรมเผยแพรความรูอาเซียนทางเสียง

ตามสาย 

   ๙.๒  ตอบปญหาอาเซียน 

๑๐.  โครงการพัฒนากิจกรรมและบริการแนะแนว 

๑๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยม อันพึงประสงค 

๑๒.  กิจกรรมวันวิชาการ 

๑๓.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร  
 1.5  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและ

ใหเกียรติผูอ่ืน 

๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม ๑. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๒. กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและ 

ยุวกาชาด 

๓. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๔.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

    ๔.๑  คายวิทยาศาสตร 

    ๔.๒  คายดาราศาสตร 

    ๔.๓ คายโครงดารพัฒนาเด็กและเยาวชนสู

ความเปนนักประดิษฐ 



๒๐๔ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๕. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

     ๕.๑ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

     ๕.๒  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

๖.  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

๗.  กิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 

1.6  สรางผลงานจากเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี/

นาฏศิลป  กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ 

๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

๒. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๓. กิจกรรมกีฬาภายนอกโรงเรียน 

๔.  กิจกรรมดนตรีสรางสรรคสังคม 

๕.  โครงการพัฒนาศักยภาพฯ นักเรียนดานศิลปะ  

     ๕.๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความ

เปนเลิศ  (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 

     ๕.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี 

     ๕.๓ คายปรับพ้ืนฐานทักษะทางดนตรีไทย 

ดนตรีสากลวงโยธวาทิต 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๗๖ ๕ ดีเยี่ยม  
 

๑.  วิธีการพฒันา 

ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ   โรงเรียนมอบหมายใหงานหองพยาบาล             

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดําเนินการกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนทีสุขภาวะ            

ท่ีดีและมีสุนทรียภาพท้ังในรายวิชาและกิจกรรม โครงการเสริม นอกจากน้ีกลุมงานกิจการนักเรียนยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมอีกดวย 

ขณะเดียวกันก็ประสานงานกับผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง              

สถานีตํารวจจังหวัดระยอง วัดเนินพระ วัดลุมฯ วัดปากนํ้า  เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานสุขภาวะท่ีดีและ

สุนทรียภาพ 

๒.  ผลการพัฒนา 

ผลการดําเนินงานดานสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ของนักเรียน พบวา  นักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ  ๙๗. ๐๘  อยูในระดับ

ดีข้ึนไป มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธและใหเกียรติผูอ่ืน  รูจักวิธี

ปองกันและหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงตางๆ   ตลอดจนสารเสพติด  อีกท้ังยังสามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาและนันทนาการไดเปนอยางดี 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดกิจกรรมเพ่ือแกปญหานักเรียนท่ีมีนํ้าหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑและเกินเกณฑใหเปนรูปธรรมและย่ังยืน 

 

 

 



๒๐๕ 
 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๒ ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามหลักสูตร 

๑.๘๒ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

ท่ีพึงประสงค 

      - คายคุณธรรม จริยธรรม 

      - คายธรรมะมาไวในใจ 

      - เพชรเม็ดงามนํ้าเงิน-เหลือง 

       - กิจกรรมรําลึกพระคุณแม 

      - กิจกรรมไหวครู 

      -  กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  

๒. กิจกรรมวันท่ี  ๕  ธันวามหาราช  

      -  กิจกรรมสดุดี 

      -  กิจกรรมราชพลี 

๓. กิจกรรมคายสานสายใยรัก 

๔. กิจกรรมคายรวมเสริมคุณคาสรางราคาชีวี 

๖. บันทึกความดี 

๗. โครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริย 

๘. โครงการสงเสริมพัฒนางานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๙. โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการ

ดําเนินชีวิต 

       - กิจกรรมทําบุญใสบาตรในวันพระ 

       - น่ังสมาธิกอนเรียน ๓ นาที 

       - จัดทําบัญชีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียน 

         - กิจกรรมธรรมะสวัสดี 

     ๑๐. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๑๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของทุกกลุมสาระ

การเรียนรูตามระบบการเรียนรู 

 ๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและ

กตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 

๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม ๑. กิจกรรมลูกท่ีดีนักเรียนท่ีดี 

๒. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

๔. กิจกรรมรวมซับนํ้าตาพ่ีนองชาว ร.ย.ว. 

๕. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

ท่ีพึงประสงค 

      - คายคุณธรรม จริยธรรม 

      - คายธรรมะมาไวในใจ 

      - เพชรเม็ดงามนํ้าเงิน-เหลือง 



๒๐๖ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

     - กิจกรรมรําลึกพระคุณแม 

    - กิจกรรมไหวครู 

    -  กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 

 ๒.๓  ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง 

๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม ๑. กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

๒. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๓. กิจกรรมคายตาง ๆ  

๔. โครงการ CSEP (Thailand Singapores Givil Service 

Exchange Program) ระหวางโรงเรียนระยองวิทยาคม 

กับ Dunman HighSchool 

๕. กิจกรรมวันคริสตมาส 

๖. กิจกรรมวันตรุษจีน 

๗. กิจกรรมวันทานาบาตะ 

๘. กิจกรรมวันชาติเกาหลี 

๙. กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

 ๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา 

รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานโรงเรียน

สีเขียว 

    - กิจกรรมคายผูนําเยาวชนหัวใจสีเขียว 

     - ปลูกจิตสํานึกคัดแยกขยะรีไซเคิลและเก็บขยะ

ชายหาด 

    - ประกวดผลงานนักเรียนดานการอนุรักษ 

๒. โครงการรวมดวยชวยกัน หองเรียนนาอยู 

๓. กิจกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการ                       

การอนุรักษและสิ่งแวดลอมตามระบบการเรียนรู  

๔. กิจกรรมการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๕. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๖๓ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑.  วิธีการพฒันา 

มาตรฐานท่ี  ๒ ดานนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงคน้ัน  โรงเรียนไดประชุมช้ีแจงครูผูสอนทุกคน

ใหจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จัดทําโครงการ  กิจกรรมให

สอดคลองกับมาตรฐาน และครอบคลุมทุกตัวบงช้ี  ท้ังมีบทบาทสําคัญในการอบรมคุณธรรมน้ัน  ครูทุกคนรวมกันอบรม  สอดแทรก

ทุกเวลา ไมวาจะเปนการจัดการเรียนรู กิจกรรมโฮมรูม  การอบรมหนาเสาธง  การประชุมระดับ  เพ่ือฝกใหนักเรียนเปนคนดี                 

มีคุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน 

๒.  ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาพบวา นักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ ๙๒.๙๔ อยูในระดับดีข้ึนไป มีคุณธรรม  จริยธรรม สวนนักเรียน ท่ีไมผาน

เกณฑ  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เชน บําเพ็ญประโยชน  เขาคายคุณธรรม  ท้ังน้ีผูปกครอง  ชุมชน  



๒๐๗ 
 

หนวยงานท่ีขอความอนุเคราะหใหความรวมมือเปนอยางดี สวนดานการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตางน้ัน โรงเรียนได

แทรกไวในการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาอาเซียนศึกษา  จัดกิจกรรมเสริมเชน 

กิจกรรมวันคริสตมาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมวันทานาบาตะ  กิจกรรมวันชาติเกาหลี   กิจกรรมอาเซียนศึกษา เปนตน สําหรับ 

ความตระหนักดานรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากร รูจักประหยัดพลังงานและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมจนโรงเรียน ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสีเขียว  

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

โรงเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวม ในการดูแลนักเรียนรวมกับครู เพ่ือแกไขพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  

และคานิยมอันพึงประสงคของนักเรียน และจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีหลากหลาย 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๓ ๓.๑ มีนิสัยรักการอานและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรู

และสื่อตางๆ รอบตัว 

๑.๙๒ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการอานและสืบคน

ขอมูลจากหองสมุด 

    - กิจกรรมรักการอาน 

   - ปายนิเทศรักการอาน 

   -  สถิติการใชหองสมุด แหลงเรียนรูตาง ๆ ใน

โรงเรียนของนักเรียน 

๒.  บันทึกรักการอาน 

๓.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู การอาน ฟง ดู ของ

ทุกกลุมสาระการเรียนรูจามระบบการเรียนรู  

๔.  กิจกรรมการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

 ๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง  

ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม

เพ่ือคนควาหาความรู

เพ่ิมเติม 

๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม ๑. สรุปผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห 

๒. เคร่ืองมือประเมินผลการอานคิดวิเคราะห เขียน 

๓. สถิติการใชหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ ใน

โรงเรียน  สมุดบันทึกการอานของนักเรียน 

๔.  ผลงานนักเรียน 

๕. กิจกรรมการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

 ๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

การเรียนรูระหวางกัน 

๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม ๑. สรุปรายงานผลการจัดการเรียนรูของกลุมสาระ

การเรียนรู 

๒. บันทึกผลหลังการสอนทายแผนการจัดการ

เรียนรู และโครงงาน (ผลงานนักเรียน) 

๓. แบบสรุปผลการประเมินการเรียนรูรวมกันเปน

กลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู



๒๐๘ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

ระหวางกันตามแบบประเมินการประกันคุณภาพ

ของโรงเรียน 

๔. ผลงานนักเรียน 

 ๓.๔ ใชเทคโนโลยี                             

ในการเรียนรูและนําเสนอ

ผลงาน 

๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม ๑. การนําเสนองานของนักเรียนดวยสื่อเทคโนโลยี  

E-Mail  วิดิทัศนนําเสนองาน   

๒. สถิติการใชสื่อเทคโนโลยีในหองศูนย ICT ของ

กลุมสาระการเรียนรู / ศูนยคอมพิวเตอร 

๓. บันทึกการเรียนรู (สืบคนขอมูลจาก web site 

ทางอินเตอรเน็ต) 

   - โครงการสงเสริม ICT ของโรงเรียน 

  - โครงการพัฒนานักเรียนดานการสรางผลงาน

มัลติมีเดีย 

๔.  ผลงานของนักเรียนท่ีใชICT  

คาเฉลี่ยรวม ๔.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม  
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  โรงเรียน

มอบหมายใหครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ครูคอมพิวเตอร และครูบรรณารักษ เปนหัวหนาหลักในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันครูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ             

ก็ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะดังกลาวดวย ซึ่งนักเรียนแตละคนเขาหองสมุด อยางนอย ๔๕  คร้ัง ตอภาคเรียน  และบันทึกรัก  

การอาน  ๑๕ เลมตอภาคเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหา

ความรูไดอยางเต็มท่ี  เชน หองสมุด หองศูนยคอมพิวเตอร  หองสมุดกาญจนาภิเษก  หอง ICT   ติดต้ัง WiFi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนอยางเต็มท่ี และเปดโอกาสใหนักเรียนใชโทรศัพทมือถือเพ่ือการเรียนรูได ท้ังน้ีอยูในความดูแล

ของครู 

๒. ผลการพัฒนา 

 นักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ  ๙๘.๘๓  อยูในระดับดีข้ึนไป  สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และสามารถเขียน

รายงานเชิงวิชาการรวมท้ังเขียนอางอิงขอมูลไดอยางนาเช่ือถือ  ไมวาจะเปนการเขียนรายงานโครงงาน  การเขียนรายงานเชิง

วิชาการ  การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent  Study)   การเขียนบรรณานุกรม และสามารถใชคอมพิวเตอรในการสืบคน

ขอมูลและสามารถใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดทุกคน 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนสงเสริมแหลงเรียนรูหองสมุดโรงเรียนใหทันสมัยพรอมใชงาน เปนหองสมุดอีเล็กทรอนิกส (E-Library) 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

  

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ            

สมเหตุผล 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๔ ๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน 

ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

๑.๙๓ ๕ ดีเย่ียม ๑. บันทึกการเรียนรู 

๒. แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกหลังแผน 

๓.  กิจกรรมการอาน ฟง ดูและสื่อสาร วิธีการ

ประเมินผล ตามเกณฑการวัดประเมินผลของ

เคร่ืองมือการประกันคุณภาพของโรงเรียน  

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา

ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 

๐.๙๐ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเย่ียม 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษาฯ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ศิลปศึกษา,             

สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๓.  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน, แบบสืบเสาะ  

๔.  การนําเสนอผลงานตลาดนัดชุมนุม, ตลาดนัด

มือสอง 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ 

 

๐.๙๕ 

 

๕ 

 

 

ดีเย่ียม 

 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษาฯ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ศิลปศึกษา,              

สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๓.  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน, แบบสืบเสาะ  

๔.  การนําเสนอผลงานตลาดนัดชุมนุม, ตลาดนัด

มือสอง 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และ

สรางสรรคผลงานดวย                  

ความภาคภูมิใจ 

๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม ๑. ผลงานนักเรียน / โครงงานของนักเรียน 

๒. กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

๓. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารีและ                     

ยุวกาชาด 

๔. กิจกรรมคายภาษา English Camp 

๕. การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

     - กิจกรรมนําความรูไปใชในสังคม (IS๓) 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๗๓ ๕ ดีเยี่ยม  

 



๒๑๐ 
 

 

๑.  วิธีการพฒันา 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

โรงเรียนไดมอบหมายใหครูผูสอนทกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  การจัดทําขอสอบท่ีเนน

กระบวนการคิด  (PISA)  สงเสริมใหนักเรียนทําโครงงาน  งานประดิษฐ  งานออกแบบคอมพิวเตอร การทํารายงานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  หลักสูตรการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ                

ท้ังน้ีสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานอยางเปนระบบตามข้ันตอนกระบวนการ PDCA 

๒.  ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนา  พบวา  นักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ ๙๔.๒๕ อยูในระดับดีข้ึนไป  รูจักทํางานอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   

จัดทําโครงงาน  การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS๑-IS๓)  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม  กีฬาภายใน  เปนตน 

๓.  แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดและการออกขอสอบแนว PISA  เพ่ือสงเสริมทักษะ

กระบวนคิดของนักเรียน 

 

   มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๕ ๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ

กลุมสาระฯ เปนไปตามเกณฑ 
 

 

 

๑.๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. ปพ.๓ (รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชา) 

๒. สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑ 

๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. แบบสรุปการประเมินสมรรถนะท่ีสําคัญตาม

เคร่ืองมือ การประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๒. บันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู 

 ๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนเปนไปตาม

เกณฑ 

 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. ปพ.๓ 

๒. แผนการจัดการเรียนรู 

๓. แบบสรุปการประเมินการอาน คิด วิเคราะห

เขียนตามเคร่ืองมือการประกันคุณภาพของ

โรงเรียน 

๔. บันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู 

 ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ

เปนไปตามเกณฑ 

๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม ๑.  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน

ระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 

๒.  แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติของ

นักเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ปการศึกษา  

๒๕๕๗, ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม  
 



๒๑๑ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

    มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    โรงเรียนเนนใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และวิสัยทัศนของ

โรงเรียน  จัดคาบสอนเสริม O-NET ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ  และสงเสริมใหวัด

ประเมินผลใหเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เนนการวัดประเมินผลตามสภาพจริง                

และมีเคร่ืองมือ เกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน 

๒.  ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรโดยเฉลี่ยรอยละ  ๙๓.๔๓   มีผลสัมฤทธ์ิทาง               

การเรียนวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับดี (เกรด ๓ ข้ึนไป)รอยละ ๘๐.๔๓ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๑๕                      

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓และ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัด ระดับประเทศ                

สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติอยูอันดับท่ี  ๒  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  ๑๘  สวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  มีผลการทดสอบระดับชาติอยูอันดับท่ี  ๒  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต  ๑๘ 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการทดสอบระดับชาติ (O-NET) บางกลุมสาระฯท่ีมีคะแนนตํ่ากวา 

ระดับจังหวัด เขตพ้ืนท่ี หรือตํ่ากวาระดับประเทศ หรือสาระการเรียนท่ีตํ่าในกลุมสาระการเรียนรูน้ัน ๆ  

 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ

สุจริต 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๖ ๖.๑ วางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จ 

 

๑.๘๕ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษาฯ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ศิลปศึกษา, สุข

ศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒. กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุว

กาชาด 

๓. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๔.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

    ๔.๑  คายวิทยาศาสตร 

    ๔.๒  คายดาราศาสตร 

    ๔.๓ คายโครงดารพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความ

เปนนักประดิษฐ 

๕. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

     ๕.๑ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

    ๕.๒  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

๖.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 



๒๑๒ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๗.  การเรียนรูแบบโครงงาน, แบบสืบเสาะ  

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข 

มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

 

๐.๙๔ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเย่ียม 

 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษาฯ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ศิลปศึกษา, สุข

ศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒. กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุว

กาชาด 

๓. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๔. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

    ๔.๑  คายวิทยาศาสตร 

    ๔.๒  คายดาราศาสตร 

    ๔.๓ คายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความ

เปนนักประดิษฐ 

๕. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

     ๕.๑ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

    ๕.๒  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

๖.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๗.  การเรียนรูแบบโครงงาน, แบบสืบเสาะ  

๘.  บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๙๔ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษาฯ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ศิลปศึกษา, สุข

ศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒. กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุว

กาชาด 

๓. กิจกรรมกีฬาภายใน 

๔. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

    ๔.๑  คายวิทยาศาสตร 

    ๔.๒  คายดาราศาสตร 

    ๔.๓ คายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความ

เปนนักประดิษฐ 

๕. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

     ๕.๑ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

    ๕.๒  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 



๒๑๓ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

 ๖.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๗.  การเรียนรูแบบโครงงาน, แบบสืบเสาะ  

๘.  แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกหลังแผนการ

จัดการเรียนรู 

๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๐.๙๕ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๑. แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกหลังแผนการ

จัดการเรียนรู 

๒. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม/

กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

๓.  การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

๔.  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนอาชีพ 

     ๔.๑  กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จัดทําผลิตภัณฑ 

แสดง ผลงาน 

     ๔.๒  กิจกรรมการปฏิบัติอาหาร 

     ๔.๓  กิจกรรมการดัดแปลง-ตัดเย็บเสื้อผา 

๕.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ                       

ดานการเกษตร   

      ๕.๑  กิจกรรมการขยายพันธุพืช 

      ๕.๒  กิจกรรมการผลิตดินปลูกพืช 

      ๕.๓  กิจกรรมการปลูกผักกางมุง 

      ๕.๔  ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ  

๖.  โครงการธุรกิจคุณธรรม 

๗.  ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๖๘ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑. วิธีการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตน้ัน 

โรงเรียนเนนใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน  การสอนตาม

กระบวนการบันได  ๕  ข้ัน  การสอนแบบสืบเสาะ  การสอนแบบปญหาเปนฐาน การปฏิบัติจริงในกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ

และคอมพิวเตอร รายวิชาเกี่ยวกับงานอาชีพ เชน  การดูแลรักษาเคร่ืองยนต   คหกรรมอาหารและงานประดิษฐ ธุรกิจการบัญชีและ

จําหนายสินคา เพ่ือฝกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทักษะในการทํางาน ท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน   และจัดกิจกรรมสงเสริมให

นักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน สามารถการทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต เชน กิจรรมตลาดนัดชุมนุม 

กิจกรรมตลาดนัดมือสอง คายวิชาการตาง ๆ กิจกรรมกีฬาภายใน เปนตน 

 

 

 



๒๑๔ 
 

๒.  ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา นักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ  ๙๓.๘๘  อยูในระดับดี  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต นอกจากน้ียังมีจิตอาสา  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการเพ่ือลดภาระงาน และจัดเวทีใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานย่ิงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๗ ๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม ๑. เอกสารแฟมระบบการเรียนรู 

    - ครูศึกษาหลักสูตรแกนกลาง/หลักสูตร

โรงเรียน/คําอธิบายรายวิชา/มาตรฐานการ

เรียนรู/สาระการเรียนรู 

    - บันทึกการจัดทําหนวยการเรียนรู 

    - บันทึกการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

    - จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

    - บันทึกการสอนซอมเสริม 

๒. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

๓. สื่อนวัตกรรมท่ีใชในการสอนของครูแตละกลุม

สาระฯ 

๔.  วัดประเมินผลตามสภาพจริงท่ีครอบคลุม

การวัดประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางฯท่ี

กําหนด 

๕.  เอกสารการอบรมครู การศึกษาดูงาน                 

การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพครู 

๖.  รูปภาพ/เกียรติคุณบัตร 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๐.๙๑ 

 

 

๔ 

 

 

ดีมาก 
 

 

๑.  แบบสอบถามการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล 

๒.  แบบสรุปการวิเคราะหผูเรียน 

๓.  แบบบันทึกการสอนซอมเสริม/รายงานผล

การสอนซอมเสริม 

๔.  แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตาง

ของผูเรียน 

๕.  ผลงานนักเรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๑.๘๓ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเย่ียม 

 

๑. แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๒.  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู 



๒๑๕ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภูมิปญญาของทองถ่ินมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๐.๘๘ 

 
 

๔ 

 
 

ดีมาก 

 

 

๑.  รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใช

เทคโนโลยี 

๒.  เอกสารการเชิญวิทยากรทองถ่ิน 

๓.  การเรียนรูนอกสถานท่ี/สถานประกอบการ 

๔.  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีของครู 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี

มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๐.๙๑ 
 

๕ 

 

ดีเย่ียม ๑.  แผนการจัดการเรียนรู 

๒.  แบบบันทึกการวัดประเมินผลตามสภาพจริง

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.  ตัวอยางแบบทดสอบ/แบบฝก/ขอสอบของ

แตละกลุมสาระการเรียนรู 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา

และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ัง

ดานการเรียนและคุณภาพชีวิต

ดวยความเสมอภาค 

๐.๙๘ 

 

 

๕ ดีเย่ียม ๑.  แฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ี

ปรึกษา 

๒.  โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

๓.  โครงการพัฒนาคุณภาพครู 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ี

ตนรับผิดชอบ และใชผลในการ

ปรับการสอน  

๐.๗๙ 

 
 

๔ ดีมาก ๑.  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 

๒.  บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 

๓.  รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดี

ของสถานศึกษา 

๐.๙๓ 
 

๕ ดีเย่ียม ๑. แบบบันทึกการไดรับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล

ตาง ๆ ของครู/เกียรติคุณบัตร/รูปภาพ 

๒.  แฟมผลงานของครู 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม

วิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา 

เต็มความสามารถ 

๐.๙๒ 
 

๕ ดีเย่ียม ๑. คําสั่งแตงต้ังมอบหมายคาบสอนครูประจํา

วิชา 

๒. บันทึกการลงเวลามาปฏิบัติราชการและกลับ 

๓.  บันทึกการสอนของครูประจําหองเรียน 

คาเฉลี่ยรวม ๙.๐๘ ๕ ดีเยี่ยม  

    

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนมุงเนนใหครูทุกคนจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งยึดการปฏิบัติงานตามระบบเรียนรู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สงเสริมใหครู

เขารวมอบรม พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ยกยองครูท่ีมีผลงานดี ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนสมาชิกท่ีไดของโรงเรียน  

๒.  ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคิดเปนรอยละ ๘๘.๙๙              

อยูในระดับดีเย่ียม  ครูดําเนินการจัดการเรียนรูตามระบบเรียนรู ซึ่งเปนระบบหลักของระบบการบริหารแบบToPSTAR   

๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน นําผลการวิจัยมาปรับกระบวนการจัดการเรียนรูของตนเอง 

  



๒๑๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๘ ๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ

ผูนํา และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๖. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๗. บันทึกการประชุมฝายบริหาร 

๘.  คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๙. รายงานการประเมินภายนอก 

๑๐.  การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ

ผูบริหาร 

๑๑. รางวัลผูบริหาร/ครู/นักเรียน 

๘.๒ ผูบริหารใหหลักการบริหาร

แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเปน

ฐานคิดท้ังดานวิชาการ              

และการจัดการ 

๒.๐๐ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

ดีเย่ียม 

 

๑. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

๖. บันทึกการประชุมฝายบริหาร 

๗.  คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๘. รายงานการประเมินภายนอก 

๙. สมุดเย่ียม 

๑๐. สมุดนิเทศ 

๑๑.  รายงานโครงการของกลุมงาน กลุมสาระ งาน  

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 

๑. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

๕. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๖. บันทึกการประชุมฝายบริหาร 

๗.  คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๘. รายงานการประเมินภายนอก 

๙. สมุดเย่ียม 

๑๐. รายงานประจําปของโรงเรียน 



๒๑๗ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ

กระจายอํานาจ 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๑.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๕.  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

๖. บันทึกการประชุมฝายบริหาร 

๗.  คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๘. รายงานการประเมินภายนอก 

๙.  สมุดเย่ียม 

๑๐. รายงานประจําปของโรงเรียน 

๑๑.  รายงานโครงการของกลุมงาน กลุมสาระ งาน  

 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและ

ชุมชนพึงพอใจในผลการบริหาร

จัดการศึกษา 

๐.๘๐ 

 

๔ 

 

ดีมาก 

 

๑.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๔.  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

๕. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

นักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอการบริหารจัด

การศึกษา 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ

ใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก ๑.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

๔.  รายงานการประเมินภายนอก 

๕. บันทึกการประชุมฝายบริหาร 

๖.  แบบบันทึกการนเทศติดตามของผูบริหาร กลุม

งาน   งาน กลุมสาระฯ/รูปภาพ 

คาเฉลี่ยรวม ๙.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โรงเรียนไดปรับผัง

โครงสรางองคกรใหม เพ่ือสะดวกกับการบริหารจัดการศึกษา สําหรับวิธีการบริหารจัดการน้ันผูบริหารใชระบบการบริหาร                      

แบบองครวม  การบูรณาการตามบริบทของแตละงาน เปดโอกาสใหครูมีเปนคณะทํางานในกลุมงานตาง ๆ ไดรวมคิด  รวมทํา รับฟง

ความคิดเห็นของทุกฝายเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนสูงสุดของนักเรียนและองคกร นอกจากน้ี ยัง

เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือใหตรงกับความตองการ 

 

 



๒๑๘ 
 

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยูในระดับดีเย่ียม  

โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนตนแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive  School)ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนสีเขียว 

สถานศึกษาพอเพียง ศูนย ERIC  หองเรียนขงจื่อ ของภาคตะวันออก และไดรับรางวัลคุณภาพแหงสพฐ. (OBECQA) 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนสงเสริมในทุกฝาย ทุกกลุมงาน จัดทําวิจัยเพ่ือนํามาใชพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๙ ๙.๑ คณะกรรมการ

สถานศึกษารูและปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๔. รายงานประจําปของโรงเรียน 

๕.  รายงานโครงการของกลุมงาน กลุมสาระ งาน 

๖. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๗. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษากํากับติดตาม 

ดูแลและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา

ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

๑.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเย่ียม 

 

 

๑.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๔. รายงานประจําปของโรงเรียน 

๕.  รายงานโครงการของกลุมงาน กลุมสาระ งาน 

๖. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา

ระยองมิตรอุปถัมภ 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชน

เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๑.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓. บันทึกการประชุมเครือขายผูปกครอง งานกิจการ

นักเรียน๔. สรุปรายงานผลการประชุมผูปกครอง 

(งานกิจการนักเรียน) 

๔. โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (คหกรรม) เชิญวิทยากรในทองถ่ินมาใหความรู 

๕. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  

๖. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ี

พึงประสงค (งานกิจการนักเรียน) 

๗. โครงการพัฒนาชุมชนสัมพันธและประชาสัมพันธ 



๒๑๙ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๘. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

การศึกษา 

๙.  ทะเบียนการใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑๐. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

คาเฉลี่ยรวม ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา   สมาคมผูปกครองและครู และสมาคมศิษยเกา                           

เชิญคณะกรรมการดังกลาวประชุมทุกภาคเรียนเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ๒๕๕๘                   

ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาทุก

ภาคเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลอยูในระดับ ดีเย่ียม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู และสมาคมศิษยเกาใหความรวมมือ

เปนอยางดี ใหคําปรึกษา กํากับติดตาม รวมท้ัง ใหการอนุเคราะหดานทรัพยากร ทําใหโรงเรียนดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย            

ทุกประการ                  

๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมดานการใหความรู ดานวิชาการตาง ๆ สนับสนุนใหครูเชิญ

วิทยากรทองถ่ินมาใหความรูเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

                     อยางรอบดาน 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๐ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน 

๒.๐๐ 
 

๕ ดีเย่ียม ๑.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม 

๒.  บันทึกประชุมกลุมงานวิชาการ 

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๔.  เอกสารโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.  คําอธิบายรายวิชาท่ีเปดสอนของแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

๖.  คําสั่งคณะกรรมการการจัดทําหลักสูตรของ

โรงเรียน 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี

หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

 

ดีเย่ียม 
 

 

๑.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม 

๒.  บันทึกประชุมกลุมงานวิชาการ 

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 



๒๒๐ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

ความสามารถและความสนใจ ๔.  เอกสารโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.  คําอธิบายรายวิชาท่ีเปดสอนของแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

๖. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียน 

๑.๐๐ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเย่ียม 

 

 

๑. โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 

๒. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว 

๓.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม 

๔.  แฟมระบบการเรียนรู  

๕.  แฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๖.  แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง 

๑.๐๐ 

 

๕ ดีเย่ียม 

 

 

๑.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม 

๒.  บันทึกประชุมกลุมงานวิชาการ 

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๔.  เอกสารโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. เอกสารการนิเทศภายในของกลุมสาระการ

เรียนรู 

๖. สรุปรายงานผลการนิเทศภายในของกลุมสาระ

การเรียนรูและรายงานผลเปนภาพรวมของ

ประธานระบบการเรียนรู๗. โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู (งานบุคลากร) 

๘.  ผลงานนักเรียน/ภาพถายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนําผล

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ 

๑.๖๐ 
 

๔ 
 

ดีมาก ๑.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม 

๒.  บันทึกประชุมกลุมงานวิชาการ 

๓. เอกสารการนิเทศภายในของกลุมสาระ                  

การเรียนรู 

๔.  ปฏิทินการนิเทศ/แบบประเมินการนิเทศ 

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศภายในของกลุมสาระ

การเรียนรูและรายงานผลเปนภาพรวมของ

ประธานระบบการเรียนรู 

๕.  ภาพการนิเทศติดตาม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเรียน               

ทุกคน 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑.  แฟมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   -  แบบตัดคะแนนพฤติกรรม/แบบบันทึกการแก

พฤติกรรม 

   - การเย่ียมบาน 

   - การจัดกิจกรรมโฮมรูม 



๒๒๑ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๒.  แบบบันทึกการขอทุนการศึกษา/แบบสรุปการ

ใหทุนการศึกษา 

คาเฉลี่ยรวม ๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาโดยแบงเปน ๓ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑.๑ ดานการจัดการหลักสูตร 

  ผูบริหารไดประชุมรวมกับคณะกรรมการวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เปดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง

และชุมชน เมื่อสิ้นภาคเรียนโรงเรียนดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา สรุปผลและ

รายงานผลตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของซึ่งไดดําเนินการตามระบบบริหารจัดการหลักสูตรของระบบToPSTAR 

 ๑.๒ ดานกระบวนการเรียนรู 

  โรงเรียนมอบหมายใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ท้ังน้ี ใหสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ กํากับ ติดตามการนิเทศภายใน รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนตามระบบการเรียนรูของระบบToPSTAR 

 ๑.๓ ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  โรงเรียนไดมอบหมายใหฝายกิจการนักเรียนดําเนินการโดยมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตามลําดับ ท้ังน้ี เปนไปตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของการคิดเชิงระบบ ToPSTAR และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนดําเนินการ

ประเมินทบทวน เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานตอไป   

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

ผลการประเมินตนเองอยูในระดับ ดีเย่ียม  

 ๒.๑  ผลการพัฒนาดานหลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ินคือ หลักสูตรสนองกับความตองการ

ของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดแก แผนการเรียนหองเรียนพิเศษท่ีเนนภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียน

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  เปนตน  นอกจากน้ีโรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตามสภาพของสังคม

แวดลอมรอบโรงเรียนโดยเขียนไวในคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานและเปดรายวิชาเพ่ิมเติม เชน วรรณกรรมสุนทรภู  ทองถ่ินของเรา  

เปนตน 

 ๒.๒  ผลการพัฒนาดานกระบวนการเรียนรู  โรงเรียนไดจัดประเมินทบทวน นําเสนอวิจัยในช้ันเรียนของแตและกลุมสาระ

ท่ีนาสนใจและแกปญหานักเรียนไดจริง ครูจัดการเรียนรูบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน 

 ๒.๓  ผลการพัฒนาดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนไดจัดประเมินทบทวนเพ่ือวิเคราะหจุดเดนและจุดควร

พัฒนาของระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและย่ังยืน  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 จัดทําคลังขอสอบออนไลน 

 

 

 



๒๒๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๑ ๑๑.๑ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย   

มีสิ่งอํานวย ความสะดวก 

พอเพียงอยูในสภาพใชการไดดี 

สภาพแวดลอมรมร่ืนและ           

มีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

๓.๒๐ ๔ ดีมาก ๑. ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนเกี่ยวกับจํานวน

หองเรียน อาคารเรียน หองปฏิบัติการ หองสวม 

หองฟตเนต สระวายนํ้า 

๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศน  

๓. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดาน

การอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม 

๔.  โครงการสงเสริมพัฒนาการอานและสืบคนขอมูลจาก

หองสมุด 

๕.  โครงการปรับภูมิทัศนอาคารเรียน 

๖.  โครงการบริการดานสาธารณูปโภคภายใน

โรงเรียน 

๗.  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศน 

๘.  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

๑๑.๒ จัดโครงการ/กิจกรรมท่ี

สงเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผูเรียน 

๓.๐๐ 

 

๕ ดีเย่ียม ๑. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

๒. โครงการสงเสริมพัฒนาการอานและสืบคนขอมูล

จากหองสมุด 

๓. โครงการสงเสริมพัฒนางานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๔. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดาน

การอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม 

๕. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

๖. โครงการปองกันแกไขสารเสพติด สิ่งมอมเมาและ

โรคเอดส 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการ

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี

สวนรวม 

๓.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม ๑. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู (โรงเรียนสีเขียว 

ศูนย SEAR หองเรียน ICT ของกลุมสาระฯ หองเรียน

ขงจื้อ ศูนยคอมพิวเตอร หองสมุดโรงเรียน หองสมุด

กลุมสาระการเรียนรู ศูนยแนะแนว) 

๒. กิจกรรมรวมดวยชวยกันสรางสรรคหองเรียนนา

อยู (งานกิจการนักเรียน) 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดาน ICT 

๔. โครงการสงเสริมการใช ICT ในโรงเรียน 

คาเฉลี่ยรวม ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 

 



๒๒๓ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  โรงเรียน

สํารวจ ตรวจสภาพ ซอมบํารุง อาคาร  โตะ เกาอ้ี แหลงเรียนรู หองนํ้าหองสวม จุดบริการตาง ๆ สําหรับนักเรียนครูและบุคลากร               

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สะดวกในการใชและเพียงพอตอ

ความตองการ สวนในหองเรียนครูท่ีรับผิดชองหองเรียนจัดหองเรียนนาอยู เชน จัดปายนิเทศใหความรู การทําความสะอาดหองเรียน

ทุกคาบเรียนตามโครงการหองเรียนสวยดวยมือเรา 

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา ผลการประเมินสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพอยูในระดับ ดีเย่ียม ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียน ทาสีอาคารใหม ปรับซอมไฟฟา เตาไฟ เคร่ืองกระจายเสียง 

สระวายนํ้า หองเรียนไรพรมแดน หองสมุดศูนย ERIC  ศูนย SEAR หองสมุดกาญจนาภิเษก  ศูนยอาเซียนศึกษา หองสมุด                

หองสมุด EP  หองสื่อ Multimedia ทําใหนักเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก พอเพียง และอยูในสภาพใชการไดดี มีสิ่งแวดลอมท่ีรมร่ืน สวยงาม มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   

๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนมุงพัฒนา Web site ของโรงเรียนใหทันสมัยและเปนแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๒ ๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

การศึกษา 

๕. บันทึกการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

๖. รายงานการใชงบประมาณ 

๗. ประกาศโรงเรียนเร่ืองการกําหนดคาเปาหมาย

การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

๘.  ประกาศโรงเรียน เร่ือง อัตลักษณของโรงเรียน 

๙. ประกาศโรงเรียน เร่ือง การใชมาตรการสงเสริมของ

โรงเรียน 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๕ ดีเย่ียม ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียนตามแผนงาน /

โครงการ/กิจกรรม 

๔. รายงานประจําป/รายงานการประเมินภายในของ

โรงเรียน 



๒๒๔ 
 

ที ่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
 

 

 

 

 

 

๕.  แบบสรุปโครงการ/งาน /กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติการประจําป 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใชสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ 

 

 

๕ ดีเย่ียม ๑. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  คําสั่งมอบหมายงานสารสนเทศโรงเรียน/กลุมสาระการ

เรียนรู/กลุมงาน/งาน 

๓.  แบบสรุปขอมูลสารสนเทศ 

๔.  Face book สารสนเทศโรงเรียน  

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๐.๔๐ 

 

 

๔ ดีมาก ๑. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

๒.  คําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบติดตามงาน

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

๓.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๔.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕. เอกสารการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

๖. รายงานประจําป/รายงานการประเมินภายในของ

โรงเรียน 

 ๑๒.๕ นําผลการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

๐.๔๐ 

 

๔ ดีมาก ๑.  คําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบติดตามงาน

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

๒.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. เอกสารการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

๕.  รายงานประจําป/รายงานการประเมินภายใน

ของโรงเรียน 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑.  คําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบติดตามงาน

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

๒.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๓.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. เอกสารการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

๕.  รายงานประจําป/รายงานการประเมินภายใน

ของโรงเรียน 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 



๒๒๕ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โรงเรียนไดกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๗ ดําเนินงานตามทําโครงการ กิจกรรมท่ีไดเขียนไว เมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียนสรุปโครงการ กิจกรรม   รายงานผล                           

การดําเนินงานประจําปและดําเนินการประเมินตนเองแตละมาตรฐาน  

สําหรับการประเมินแตละเร่ือง แตละกิจกรรม โครงการใชการประเมินออนไลน ของ Google Apps และประเมินแบบ

เอกสารดวยเพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมเปาหมายตามท่ีตองการ สวนดานระบบสารสนเทศโรงเรียนไดดําเนินงานตามระบบสารสนเทศ

ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  ใชการสื่อขาวสารผาน ไฟว่ิง   จอ L E D  ระบบ LINE  Facebook สารสนเทศร.ย.ว. 

การสงขอมูลผาน E-mail@rayongwit.ac.th  ซึ่งเปนปจจุบันของท้ังครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนและ Web Site ของ

โรงเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีผลการ

ประเมินตนเองอยูในระดับ ดีเย่ียม ครูและบุคลากรในโรงเรียนดําเนินกิจกรรมตามวงจร P-D-C-A  มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผูเรียน 

และองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ โดยใชมาตรฐานการประกันคุณภาพเปนท่ีหลักเพ่ือลดภาระงานท่ีทับซอน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมุงพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนระบบ E- Information  
 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ที่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๓ ๑๓.๑ มีการสรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา

รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. แบบสรุปโครงการ/งาน /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ                   

การประจําป 

๔. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม

และภูมิทัศน  

๕. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการ

อนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม 

๖. โครงการสงเสริมพัฒนาการอานและสืบคนขอมูลจาก

หองสมุด 

๗. โครงการปรับภูมิทัศนอาคาร ๗ 

๘. โครงการบริการดานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

๙. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม

และภูมิทัศน 

๑๐. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

๑๑. ทะเบียนการใชแหลงเรียนรู 

๑๒. ภาพการจัดกิจกรรมตามแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังใน

และนอกโรงเรียน 

๑๓. ปายนิเทศตาง ๆ  

mailto:E-mail@rayongwit.ac.th%20ซึ่งเป็นปัจจุบันของทั้ง


๒๒๖ 
 

ที่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔. วารสารรมสน 

๑๕. จัดทําศูนยการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 

     ๑๕.๑ ศูนยคอมพิวเตอร/หองเรียนไรพรมแดน 

     ๑๕.๒ ศูนย ERIC 

     ๑๕.๓ ศูนย SEAR 

     ๑๕.๔ ศูนย สสวท. 

     ๑๕.๕ ศูนยแนะแนว 

     ๑๕.๖ ศูนยอาเซียนศึกษา 

     ๑๕.๗ หอง Resource Center 

     ๑๕.๘ หอง Multimedia Studio  

     ๑๕.๙ หอง Science Laboratory 

     ๑๕.๑๐ หองเรียนขงจื้อ 

     ๑๕.๑๑ หองสมุดไฮเทค 

 ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และ

องคกรท่ีเกี่ยวของ 

๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.  แบบสรุปโครงการ/งาน /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ                   

การประจําป 

๔.  หนังสือเชิญวิทยากร/รูปภาพวิทยากรจัดกิจกรรม

การเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๕. เอกสารเผยแพรความรู/แผนพับ วารสาร วีดิทัศน  

๖.  ปายนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คาเฉลี่ยรวม ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  โรงเรียนมีนโยบาย 

จัดสราง จัดหา ปรับปรุงซอมแซมแหลงเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีเพียงพอ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานสําหรับนักเรียน 

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชจัดสราง จัดหา ปรับปรุงซอมแซมแหลงเรียนรูดังกลาว  สวนแหลงเรียนรูภายนอก โรงเรียนไดสํารวจ 

จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูท่ีเปนสถานท่ีและบุคคลไว เพ่ือใหสะดวกตอการดําเนินกิจกรรม  จัดสรรงบประมาณเงินฟรี  ๑๕  ป                   

สําหรับทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ตามสภาพจริง ตามความเหมาะสมและการเขาคายตาง ๆ  

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูมีผลการประเมิน

ตนเองอยูในระดับ ดีเย่ียม  นักเรียน ครู บุคลากร และหนวยงานภายนอก สามารถใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษาไดเปนอยางดี  สะดวก รวดเร็วและเพียงพอตอความตองการ  หนวยงานภายนอกขอใชสถานท่ีเพ่ือการศึกษาและศึกษา            

ดูงานอยางตอเน่ืองรวมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีโรงเรียนยังสนับสนุนครู บุคลากรเปนวิทยากร และนักเรียน

ไดบําเพ็ญประโยชน ทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชน อีกดวย 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนสงเสริมใหนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน   

 



๒๒๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

  

ที่ 
ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๔ ๑๔.๑ จัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมาย

วิสัยทัศน ปรัชญาและ

จุดเนนของสถานศึกษา 

 

๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม โรงเรียนไดกําหนดนโยบายของโรงเรียนในการจะกาว

ไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจโดยเนนทุกกลุม

สาระการเรียนรู ทุกกลุมบริหารงาน กลุมงานตองจัดทํา

โครงการ / กิจกรรม 

๑. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

๒. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธของโรงเรียน 

๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนระบบเรียนรู                    

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๗. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ และโครงการระดมทรัพยากรและรายงาน

การใชงบประมาณ 

๘. สรุปรายงานผลการใชงบประมาณประจําป 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม

เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม การดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียน

ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการมีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริย 

๒. โครงการตนกลา ร.ย.ว. 

๓. โครงการรวมดวยชวยกัน สรางสรรคหองเรียนนาอยู 

๔. โครงการเพ่ือพอพอเพียง 

     - การออม 

     - การทําบุญใสบาตรทุกวันพระ 

    - ธนาคารโรงเรียน 

๕. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     - คายคุณธรรมจริยธรรม 

     - กิจกรรมธารนํ้าใจ 

     - กิจกรรมของหายไดคืน 

     - กิจกรรมบันทึกความดี 

     - กิจกรรมเพชรเม็ดงามนํ้าเงินเหลือง 

     - กิจกรรมจิตอาสา 

คาเฉลี่ยรวม ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 



๒๒๘ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน โรงเรียน

ดําเนินการประชุม เพ่ือจัดทําโครงการมีวินัย รักชาติศาสนกษัตริย  โครงการดวยชวยกัน สรางสรรคหองเรียนนาอยู  โครงการธุรกิจ

คุณธรรม  โครงการแปลงขยะเปนสินทรัพย  โครงการคายธรรมะ  เพ่ือสงเสริมคุณธรรม วิถีไทย แกนักเรียนตามวิสัยทัศน                 

ดําเนินกิจกรรม  นิเทศติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

๒. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาพบวา การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน                              

มีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเย่ียม นักเรียนเปนดี  มีวินัย   มีจิตอาสา  และมีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนตามประเพณีวิถีไทย 

สอดคลองวิสัยทัศนของโรงเรียน 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนใหมากย่ิงข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ที่ ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

รองรอยความพยามยาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๕ ๑๕.๑ จัดโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเนนตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม โรงเรียนไดจัดทําโครงการเพ่ือสนองนโยบายจุดเนนตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๒. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

๓. โครงการสอนเสริมวันเสาร 

๔.  โครงการสอนเสริม O-NET 

๕.  การจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมาย 

๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม ๑. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.  แบบสรุปโครงการ/งาน /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 

๔. รายงานประจําป 

๕. รายงานการประชุม 

เฉลี่ย ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  

 

๑. วิธีการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา              

ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โรงเรียนนําผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เขาท่ีประชุม วิเคราะหปญหาท่ีโครงการสอนเสริม O-NET 

เปนการสอนเสริมในตารางเรียนภาคเรียนท่ี  ๑  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  สวนนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ไดปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหเรียนจบใน ๕ ภาคเรียน สวนภาคเรียนสุดทายจะมีเรียน  ๓  วัน  คือ    

 



๒๒๙ 
 

วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  สวนท่ีเหลือนักเรียนสามารถเรียนเสริมตามท่ีโรงเรียนจัดให  หรือเรียนเสริมกับสถาบันกวดวิชา หรือ

ศึกษาดวยตนเองท่ีบานก็ได ท้ังน้ีตองดําเนินการตามขอตกลงของโรงเรียนท่ีกําหนดไว  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ประเมินผลสรุปรายงาน 

๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาพบวา การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา

ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับ ดีเย่ียม  ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สูงกวาระดับจังหวัดและระดับประเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๕๐ ซึ่งสูงคาเปาหมาย

ท่ีต้ังไวคือ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนมุงสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบSTEM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพฒันา 

                  ตนเองอยางตอเนื่อง 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  

                  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 

                  รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 

                  ประสิทธิผล 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 

                  ประสิทธิผล 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม 

                  บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม 

                    พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม 

                    ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 

                    กําหนดในกฎกระทรวง 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม 

                    แหงการเรียนรู 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ 

                    จุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 



๒๓๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

                    เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

คาเฉลี่ยรวม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได ๕ 

ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑    ระดับ ๒    ระดับ ๓    ระดับ ๔     ระดับ ๕ 

(ปรับปรุง)         (พอใช)           (ดี)           (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม) 

๓. ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.๑ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป. ๖ (เฉพาะโรงเรียนเกาะสีชัง) 

 

 ๓.๒ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ผลตาง +/- 

 ภาษาไทย ๔๓.๗๕ ๕๐.๙๘ +๗.๑๒ 

 คณิตศาสตร ๔๙.๘๒ ๕๓.๙๗ +๔.๑๕ 

 วิทยาศาสตร ๕๕.๘๗ ๕๔.๙๔ -๐.๙๓ 

 สังคมศึกษา ฯ ๕๙.๕๐ ๖๐.๗๕ +๑.๒๕ 

 ภาษาอังกฤษ ๓๙.๒๘ ๔๙.๖๐ +๑๐.๓๒ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒.๙๗ -  

 ศิลปะ ฯ ๕๔.๕๗ -  

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๖.๙๑ -  

รวมเฉลี่ย ๕๔.๐๘ ๕๔.๐๕ ๔.๓๘ 

 

๓.๓ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ผลตาง +/- 

 ภาษาไทย ๖๖.๑๖ ๖๓.๕๖ -๒.๖๐ 

 คณิตศาสตร ๓๗.๕๐ ๔๐.๖๗ +๓.๑๗ 

 วิทยาศาสตร ๔๑.๑๕ ๓๙.๙๓ -๑.๒๒ 

 สังคมศึกษา ฯ ๔๖.๐๗ ๔๕.๘๐ -๐.๒๗ 

 ภาษาอังกฤษ ๓๖.๒๒ ๓๘.๓๙ +๒.๑๗ 



๒๓๒ 
 

ผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ผลตาง +/- 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒.๓๔ - - 

 ศิลปะ ฯ ๓๙.๕๑ - - 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๙.๒๔ - - 

รวมเฉลี่ย ๔๘.๕๒ ๔๕.๖๗ ๐.๒๕ 

 

๓.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๖๑๕ - ๒๖ ๒๗ ๒๙ ๕๓ ๙๒ ๑๓๔ ๒๕๔ ๔๘๐ ๗๘.๐๕ 

 คณิตศาสตร ๑,๒๘๙ - ๔๙ ๕๑ ๑๓๔ ๑๕๒ ๑๘๑ ๑๗๔ ๕๔๘ ๙๐๓ ๗๐.๐๕ 

 วิทยาศาสตร ๑,๒๘๙ - ๑๘ ๓๑ ๗๖ ๑๘๑ ๒๒๐ ๒๕๐ ๕๑๓ ๙๘๓ ๗๖.๒๖ 

 สังคมศึกษา ฯ ๑,๘๔๕ - ๒๐ ๔๕ ๑๐๗ ๑๓๖ ๓๐๒ ๓๕๘ ๘๗๗ ๑,๕๓๗ ๘๓.๓๑ 

 ภาษาอังกฤษ ๑,๒๓๐ - ๙ ๒๑ ๔๓ ๗๐ ๑๗๒ ๑๙๑ ๗๒๔ ๑,๐๘๗ ๘๘.๓๗ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๘๔๕ - - ๑ ๓ ๘ ๙๕ ๒๑๗ ๑,๕๒๔ ๑,๘๓๖ ๙๙.๕๑ 

 ศิลปะ ฯ ๖๑๕ - ๔ ๒ ๙ ๑๐ ๓๔ ๖๔ ๔๙๒ ๕๙๐ ๙๕.๙๓ 

 การงาน ฯ ๑,๒๘๙ - ๕๙ ๔๓ ๖๑ ๘๒ ๑๖๐ ๒๑๘ ๖๖๖ ๑,๐๔๔ ๘๐.๙๙ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๑,๐๖๐ - ๒๓ ๓๗ ๖๕ ๑๔๘ ๒๗๑ ๒๐๖ ๓๑๐ ๗๘๗ ๗๔.๒๕ 

 คณิตศาสตร ๑,๒๑๒ ๑ ๘๔ ๙๙ ๑๓๖ ๑๓๓ ๑๓๕ ๑๕๓ ๔๗๑ ๗๕๙ ๖๒.๖๒ 

 วิทยาศาสตร ๑,๒๔๓ ๑ ๔๒ ๔๙ ๙๓ ๑๑๐ ๑๕๘ ๑๙๔ ๕๙๖ ๙๔๘ ๗๖.๒๗ 

 สังคมศึกษา ฯ ๒,๓๐๐ - ๕๙ ๕๘ ๑๒๕ ๑๘๔ ๓๔๔ ๔๔๖ ๑,๐๘๔ ๑,๘๗๔ ๘๑.๔๘ 

 ภาษาอังกฤษ ๗๕๗ - ๑๕ ๓๔ ๖๑ ๑๐๘ ๑๗๓ ๑๔๐ ๒๒๖ ๕๓๙ ๗๑.๒๐ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๓๖๙ - - ๕ ๑๔ ๑๘ ๓๖ ๘๐ ๑,๒๑๖ ๑,๓๓๒ ๙๗.๓๐ 



๒๓๓ 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ศิลปะ ฯ ๖๗๒ - - ๑ ๙ ๑๗ ๔๙ ๑๐๕ ๔๙๑ ๖๔๕ ๙๕.๙๘ 

 การงาน ฯ ๑,๓๔๔ ๑ ๔๐ ๒๙ ๖๑ ๙๓ ๑๔๔ ๑๙๓ ๗๘๓ ๑,๑๒๐ ๘๓.๓๓ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๗๒๘ - ๑๑ ๓๘ ๕๒ ๗๗ ๑๑๓ ๑๒๕ ๓๐๒ ๕๓๘ ๗๓.๙๐ 

 คณิตศาสตร ๑,๑๑๓ - ๘๑ ๕๗ ๑๑๓ ๑๔๙ ๑๖๖ ๑๒๒ ๔๒๕ ๗๑๓ ๖๔.๐๖ 

 วิทยาศาสตร ๑,๑๗๖ - ๗๔ ๕๕ ๗๓ ๑๑๓ ๑๔๔ ๑๘๘ ๕๒๙ ๘๖๑ ๗๓.๒๑ 

 สังคมศึกษา ฯ ๒,๐๙๑ - ๖๘ ๙๒ ๑๕๕ ๒๑๐ ๒๙๕ ๓๖๖ ๙๐๕ ๑,๕๖๖ ๗๔.๘๙ 

 ภาษาอังกฤษ ๘๒๙ - ๖๐ ๗๙ ๖๕ ๖๓ ๑๒๐ ๑๐๗ ๓๓๕ ๕๖๒ ๖๗.๗๙ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๔๘๔ - - - ๑ ๑๕ ๓๐ ๙๔ ๑,๓๔๔ ๑,๔๖๘ ๙๘.๙๒ 

 ศิลปะ ฯ ๙๕๓ - - - ๕ ๒๑ ๖๗ ๑๓๖ ๗๒๔ ๙๒๗ ๙๗.๒๗ 

 การงาน ฯ ๑,๕๒๕ - ๒๖ ๒๗ ๕๔ ๗๕ ๑๒๑ ๑๕๗ ๑,๐๖๕ ๑,๓๔๓ ๘๘.๐๗ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๘๓๘ ๕ ๒๑ ๑๔ ๔๐ ๙๕ ๑๕๕ ๒๑๖ ๒๙๒ ๖๖๓ ๗๙.๑๒ 

 คณิตศาสตร ๑,๐๑๗ ๑๒ ๓๕ ๖๙ ๑๕๐ ๑๓๐ ๑๔๔ ๑๓๓ ๓๔๔ ๖๒๑ ๖๑.๐๖ 

 วิทยาศาสตร ๒,๙๒๑ ๗ ๔๒ ๘๙ ๒๑๗ ๔๐๖ ๕๔๗ ๕๖๓ ๑,๐๕๐ ๒,๑๖๐ ๗๓.๙๕ 

 สังคมศึกษา ฯ ๒,๒๗๖ ๘ ๓๒ ๓๔ ๗๓ ๑๓๙ ๒๔๐ ๓๒๓ ๑,๔๒๗ ๑,๙๙๐ ๘๗.๔๓ 

 ภาษาอังกฤษ ๑,๑๗๐ ๗ ๑๘ ๑๙ ๙๓ ๑๔๓ ๒๒๘ ๒๓๒ ๔๓๐ ๘๙๐ ๗๖.๐๗ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๑๗๐ - - - ๗ ๒๒ ๔๕ ๑๓๐ ๙๖๒ ๑,๑๓๗ ๙๗.๑๘ 



๒๓๔ 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ศิลปะ ฯ ๕๙๕ ๓ ๓ ๓ ๑๓ ๒๐ ๗๗ ๑๒๐ ๓๕๖ ๕๕๓ ๙๒.๙๔ 

 การงาน ฯ ๑,๒๔๔ ๑๐ ๒๕ ๑๗ ๔๓ ๙๓ ๑๘๖ ๒๕๐ ๖๒๐ ๑,๐๕๖ ๘๔.๘๙ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๘๖๗ ๖ ๒๑ ๑๓ ๔๖ ๙๖ ๒๑๖ ๒๑๓ ๒๕๖ ๖๘๕ ๗๙.๐๑ 

 คณิตศาสตร ๑,๐๕๔ ๕ ๖๘ ๗๗ ๑๒๒ ๑๒๖ ๑๒๓ ๑๒๑ ๔๑๒ ๖๕๖ ๖๒.๒๔ 

 วิทยาศาสตร ๒,๐๘๗ ๑๒ ๑๐๕ ๑๔๓ ๒๔๘ ๓๖๑ ๓๘๕ ๓๓๔ ๔๙๙ ๑,๒๑๘ ๕๘.๓๖ 

 สังคมศึกษา ฯ ๑,๘๒๐ ๘ ๑๑๑ ๑๑๙ ๑๒๙ ๑๔๓ ๒๔๔ ๒๘๘ ๗๗๘ ๑,๓๑๐ ๗๑.๙๘ 

 ภาษาอังกฤษ ๑,๒๑๐ ๘ ๒๒ ๕๙ ๑๑๘ ๑๙๗ ๒๔๕ ๒๒๐ ๓๔๑ ๘๐๖ ๖๖.๖๑ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๒๕๘ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑๗ ๔๕ ๑๘๐ ๑,๐๐๔ ๑,๒๒๙ ๙๗.๖๙ 

 ศิลปะ ฯ ๖๒๐ ๖ ๘ ๓ ๘ ๑๙ ๔๗ ๘๐ ๔๔๙ ๕๗๖ ๙๒.๙๐ 

 การงาน ฯ ๑,๒๔๗ ๒ ๑๖ ๖ ๑๒ ๘ ๒๒ ๖๑ ๑,๑๒๐ ๑,๒๐๓ ๙๖.๔๗ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ภาษาไทย ๙๘๑ ๒ ๓๓ ๓๘ ๗๗ ๙๕ ๑๘๔ ๒๒๔ ๓๒๘ ๗๓๖ ๗๕.๐๓ 

 คณิตศาสตร ๑,๑๑๘ ๖ ๙๘ ๙๓ ๑๓๑ ๑๖๓ ๑๙๒ ๑๕๘ ๒๗๗ ๖๒๗ ๕๖.๐๘ 

 วิทยาศาสตร ๑,๗๗๖ ๒ ๒๔ ๓๙ ๙๗ ๒๓๓ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๔๐ ๑,๓๘๑ ๗๗.๗๖ 

 สังคมศึกษา ฯ ๒,๖๒๕ ๓ ๑๐๕ ๙๘ ๑๗๓ ๒๒๖ ๒๙๖ ๓๙๖ ๑,๓๒๘ ๒,๐๒๐ ๗๖.๙๕ 

 ภาษาอังกฤษ ๑,๓๔๐ ๓ ๖๔ ๙๕ ๑๙๔ ๒๑๒ ๒๒๓ ๒๐๘ ๓๔๑ ๗๗๒ ๕๗.๖๑ 

 สุขศึกษา ฯ ๑,๔๒๐ - ๘ ๖ ๒๕ ๓๕ ๗๑ ๑๔๒ ๑,๑๓๓ ๑,๓๔๖ ๙๔.๗๙ 



๒๓๕ 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี 

เขาสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ

นักเรียน 

ท่ีไดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

 ศิลปะ ฯ ๖๘๒ - - ๓ ๖ ๑๙ ๓๓ ๗๑ ๕๕๐ ๖๕๔ ๙๕.๘๙ 

 การงาน ฯ ๑,๓๔๐ - ๙ ๒ ๑๔ ๓๖ ๙๘ ๑๘๘ ๙๙๓ ๑,๒๗๙ ๙๕.๔๕ 

หมายเหตุ  - ใหรายงานทุกระดับช้ัน 

    - ตารางแสดงผลเปนปการศึกษา  
 

๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอาน คิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๑๘ ๔๑๙ ๑๙๘ ๕๑๘ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๕๙ ๔๕๐ ๒๑๗ ๕๕๙ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๓๐ ๕๑๐ ๑๘๑ ๕๓๐ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๖ ๓๖๗ ๒๑๘ ๔๗๖ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๖๕ ๓๘๐ ๒๒๖ ๔๖๕ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๖๔ ๑๗๘ ๕๐๒ ๔๖๔ - 

รวม ๓,๘๔๘ ๒,๓๐๔ ๑,๕๔๒ ๓,๘๔๘ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๕๙.๗๖ ๔๐.๐๗ ๑๐๐ - 
 

 ๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๑๘ ๕๑๘ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๕๙ ๕๕๙ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๓๐ ๕๓๐ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๖ ๔๗๖ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๖๕ ๔๖๕ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๖๔ ๔๖๔ - 

รวม ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 



๒๓๖ 
 

 ๓.๗ นักเรียนท่ีเรียนภาษาในกลุมประเทศอาเซียน + ๓ 

กลุมประเทศ

อาเซียน 

ภาษากลุม

ประเทศ

อาเซียน 

ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ท้ังหมด 

(คน) 

เรียนภาษา 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

ท้ังหมด 

(คน) 

เรียนภาษา 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

เวียดนาม เวียดนาม - - - - - - 

กัมพูชา เขมร - - - - - - 

มาเลเซีย มลายู - - - - - - 

สิงคโปร มลายู - - - - - - 

บรูไน มลายู - - - - - - 

พมา พมา - - - - - - 

ลาว ลาว - - - - - - 

ฟลิปปนส ตากาล็อค - - - - - - 

อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย - - - - - - 

เกาหลี เกาหลี ๑,๙๗๖ ๕๕ ๒.๗๘ ๑,๘๕๙ ๙๙ ๕.๓๒ 

จีน จีน ๑,๙๗๖ ๖๗๓ ๓๔.๐๕ ๑,๘๕๙ ๒๑๖ ๑๑.๖๒ 

ญี่ปุน ญี่ปุน ๑,๙๗๖ ๙๖ ๔.๘๕ ๑,๘๕๙ ๑๑๒ ๖.๐๒ 
 

   ๓.๘ ครูปฏิบัติการสอนภาษาอาเซียน + ๓ 

กลุมประเทศ

อาเซียน 

ภาษากลุมประเทศ

อาเซียน 
ครูสังกัดโรงเรียน 

ครูอาสาสมัคร

ตางประเทศ 
หมายเหตุ 

เวียดนาม เวียดนาม - -  

กัมพูชา เขมร - -  

มาเลเซีย มลายู - -  

สิงคโปร มลายู - -  

บรูไน มลายู - -  

พมา พมา - -  

ลาว ลาว - -  

ฟลิปปนส ตากาล็อค - -  

อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย - -  

เกาหลี เกาหลี ๑ ๑  

จีน จีน ๓ ๒  

ญี่ปุน ญี่ปุน ๑ ๑  



๒๓๗ 
 

๓.๙  นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ นักเรียนผานเกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญท่ีจําเปนในการเรียนรูตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ฯ  

จํานวน ๓,๘๔๘ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ไดแก 

        ๑) ความสามารถในการส่ือสาร  (ม.๑ – ม.๖) จํานวน ๓,๘๔๘ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

        ๒) ความสามารถในการคิด  (ม.๑ – ม.๖) จํานวน ๓,๘๔๘ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

        ๓) ความสามารถในแกปญหา  (ม.๑ – ม.๖) จํานวน ๓,๘๔๘ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

        ๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (ม.๑ – ม.๖) จํานวน ๓,๘๔๘ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

        ๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (ม.๑ – ม.๖) จํานวน ๓,๘๔๘ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๓.๑๐  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ โรงเรียนมนีักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ คน ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ฯ 

โดยมีผลการประเมิน ระดับดีข้ึนไป จํานวน ๓,๐๑๒ คน  คิดเปนรอยละ ๗๘.๒๗ จําแนกตามระดับช้ัน ดังนี้ 

  ม.๑ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๕๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๒ 

  ม.๒ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๕๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๑๘ 

  ม.๓ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๕๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒ 

  ม.๔ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๔๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๕ 

  ม.๕ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๔๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๖.๘๕ 

  ม.๖ มีผลการประเมิน  ระดับดีข้ึนไป  จํานวน ๔๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๓๓ 

 ๓.๑๑ นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน ๓,๗๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๘ 

 ๓.๑๒ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน ๓,๔๖๘ คน  คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๒ 

 ๓.๑๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ จํานวนท้ังหมด ๖๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 ๓.๑๔ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวนท้ังหมด ๖๘๙ คน เรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน  

๖๐๖ คน  คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๕  

 ๓.๑๕ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวนท้ังหมด ๖๘๙ คน เรียนตอสายอาชีพ (ปวช.) จํานวน ๘๕ คน  

คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๓ 

 ๓.๑๖ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวนท้ังหมด ๖๘๙ คน เรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนจํานวน ๑ คน   

คิดเปนรอยละ ๐.๑๕ 

 ๓.๑๗ นักเรียนพิการ จํานวนท้ังหมด ๑ คน ผูดอยโอกาส จํานวนท้ังหมด - คน และผูท่ีมีความสามารถ

พิเศษ จํานวนท้ังหมด - คน รวมจํานวนท้ังหมด ๑ คน ไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็ม

ศักยภาพ จํานวนท้ังหมด ๑ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 



๒๓๘ 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 
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๒๔๒ 
 

 

 
 

 



๒๔๓ 
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๒๔๖ 
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๒๕๓ 
 

 



๒๕๔ 
 

 

 
 

 

 



๒๕๕ 
 

 
 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 
 

 

 

 



๒๕๗ 
 

 

 



๒๕๘ 
 

 

 

 

 
 

 

 



๒๕๙ 
 

 

 



๒๖๐ 
 

 
 



๒๖๑ 
 

- แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานผูเรียน 
 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ ๓ ข้ึนไป/คน 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๘๙ ๕๘๐ ๖๑๗ ๕๙๒ ๕๙๖ ๕๙๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๔๓ ๖๖๔ ๖๗๓ ๖๒๗ ๖๓๔ ๖๒๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๖๗๐ ๖๖๙ ๖๘๔ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๓๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๕๓ ๕๘๐ ๕๘๔ ๕๖๓ ๕๕๘ ๕๔๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๙๔ ๕๖๖ ๖๐๐ ๕๘๑ ๕๘๖ ๕๗๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๕๘๘ ๖๔๔ ๖๖๐ ๖๐๖ ๖๔๔ ๖๕๖ 

รวม/คน ๓,๖๓๗ ๓,๗๒๔ ๓,๘๑๘ ๓,๖๑๘ ๓,๖๗๒ ๓,๖๒๙ 
นักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ 
คิดเปนรอยละ ๙๔.๕๒ ๙๖.๗๘ ๙๙.๒๒ ๙๔.๘๑ ๙๕.๔๓ ๙๔.๓๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ ๓ ข้ึนไป/คน 

๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๑๒ ๕๓๐ ๕๖๗ ๕๙๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๒๙ ๖๔๓ ๖๒๔ ๖๓๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๖๔๘ ๖๖๖ ๖๓๕ ๖๕๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๖๐ ๕๗๖ ๕๖๒ ๕๕๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๗๖ ๕๙๒ ๕๘๑ ๕๘๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๔๙ ๖๖๕ ๕๖๒ ๖๔๓ 

รวม/คน ๓,๕๐๖ ๓,๖๐๒ ๓,๕๓๑ ๓,๖๖๘ 
นักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ 
คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๑ ๙๓.๖๑ ๙๑.๗๕ ๙๕.๓๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ ๓ ข้ึนไป/คน 

๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๙๖ ๖๑๗ ๖๑๑ ๖๑๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๕๑ ๖๗๗ ๖๗๑ ๖๗๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๙๗ ๖๙๑ ๖๙๑ ๖๘๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๘๖ ๕๘๕ ๕๘๐ ๕๘๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๖๐๑ ๖๐๘ ๖๑๔ ๖๐๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๖๓ ๖๖๙ ๖๖๙ ๖๖๑ 

รวม/คน ๓,๖๙๔ ๓,๘๔๗ ๓,๘๓๖ ๓,๘๒๕ 
นักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ 
คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐ ๙๙.๙๗ ๙๙.๖๘ ๙๙.๔๒ 

 



๒๖๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๔   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได  
อยางมีสติและสมเหตุผล 

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ ๓ ข้ึนไป/คน 

๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๖๑๒ ๕๗๘ ๕๖๕ ๕๕๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๗๐ ๖๓๒ ๖๔๔ ๖๓๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๖๓๒ ๕๙๑ ๖๗๓ ๖๘๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๗๖ ๔๙๗ ๕๖๔ ๕๕๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๘๖ ๕๑๑ ๕๙๒ ๕๙๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๕๓ ๖๖๐ ๖๒๔ ๖๓๔ 

รวม/คน ๓,๗๒๙ ๓,๔๖๙ ๓,๖๖๒ ๓,๖๔๖ 
นักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ 
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๑ ๙๐.๑๖ ๙๕.๑๗ ๙๔.๗๖ 

 
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดี 
         ตออาชีพสุจริต 

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ ๓ ข้ึนไป/คน 

๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒๔ ๕๒๐ ๕๓๑ ๕๑๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๓๙ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๓๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๖๕๘ ๖๖๔ ๖๖๗ ๖๖๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๗๐ ๕๗๔ ๕๗๗ ๕๗๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๘๖ ๕๘๙ ๕๙๓ ๕๘๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๕๙ ๖๔๐ ๖๖๖ ๖๖๗ 

รวม/คน ๓,๕๖๖ ๓,๖๓๑ ๓,๖๐๙ ๓,๖๔๔ 
นักเรียนท้ังหมด ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ ๓,๘๔๘ 
คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๗ ๙๔.๓๖ ๙๓.๘๐ ๙๔.๖๙ 
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