




 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ค าน า 

 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูล
พ้ืนฐานมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าในการรายงาน การก าหนดนโยบาย ใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือพัฒนาโครงการต่างๆ  เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร  ดังนั้นสารสนเทศจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

เอกสารสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560  ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน และสภาพทั่วไปของโรงเรียน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียน และผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ขอขอบคุณ กลุ่มบริหารงาน  ฝ่าย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อไปและหากสิ่งที่ท่านผู้สนใจต้องการทราบ
เพ่ิมเติม ใคร่ขอได้โปรดติดต่อสอบถามกับงานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้โดยตรง เพ่ือทราบข้อมูลโดยละเอียดต่อไป 

 

งานสารสนเทศโรงเรียน / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 





 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญตาราง 
 

ตอนที่  หน้า 
ตอนที่ 1   
ตารางที่ 1.1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 9 
ตารางที่ 1.2 จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) จ าแนกตามวฒุิการศึกษาสูงสุด   
 ปีการศึกษา 2558-2560 15 
ตารางที่ 1.3 อัตราก าลังครูประจ าการเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2559–2570   
 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 15 
ตารางที่ 1.4 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 16 
ตารางที่ 1.5 อัตราส่วนครู: นักเรียน ปีการศกึษา 2558 - 2560 16 
ตารางที่ 1.6 จ านวนห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (แยกแผนการเรียน) 16  
ตารางที่ 1.7 ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนรวม/ศูนย์การเรียนรู้ 20 
ตารางที่ 1.8 สถิติการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 23 
ตอนที่ 3 
ตารางที่ 3.1 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาภาษาไทย 42 
ตารางที่ 3.2 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาไทย 42 
ตารางที่ 3.3 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาคณิตศาสตร ์ 43 
ตารางที่ 3.4 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์ 43 
ตารางที่ 3.5 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาวิทยาศาสตร ์ 44 
ตารางที่ 3.6 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ 44 
ตารางที่ 3.7 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 45 
ตารางที่ 3.8 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45 
ตารางที่ 3.9 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาภาษาอังกฤษ 46 
ตารางที่ 3.10 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 46 
ตารางที่ 3.11 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาสุขศึกษา 47 
ตารางที่ 3.12 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสขุศึกษา 47 
ตารางที่ 3.13 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาศิลปะ 48 
ตารางที่ 3.14 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาศลิปะ 48 
ตารางที่ 3.15 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาการงานฯ 49 
ตารางที่ 3.16 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาการงานฯ 49 
ตารางที่ 3.17 ตารางแสดงสถิติคะแนน O-NET สูงสุดของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 ปีการศึกษา 2551 – 2559 50 

ตารางที่ 3.18 ตารางแสดงสถิติคะแนน O-NET สูงสุดของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี  

 ปีการศึกษา 2551 – 2559 50 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
ตารางที่ 3.19 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   51 
ตารางที่ 3.20 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 52 
ตารางที่ 3.21 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 53 
ตารางที่ 3.22 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนา และวฒันธรรม 55 
ตารางที่ 3.23 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรภูาษาต่างประเทศ 56 
ตารางที่ 3.24 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาษาตา่งประเทศที่ 2  57 
ตารางที่ 3.25 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สุขศึกษา และพลศึกษา 59 
ตารางที่ 3.26 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 60 
ตารางที่ 3.27 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 61 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
ตารางที่ 3.28 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 63 
ตารางที่ 3.29 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 64 
ตารางที่ 3.30 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 65 
ตารางที่ 3.31 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนา และวฒันธรรม 67 
ตารางที่ 3.32 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 69 
ตารางที่ 3.33 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาษาตา่งประเทศที่ 2 70 
ตารางที่ 3.34 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สุขศึกษา และพลศึกษา 72 
ตารางที่ 3.35 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 73 
ตารางที่ 3.36 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 การงานอาชีพ  และเทคโนโลย ี 74 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
ตารางที่ 3.37 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 75 
ตารางที่ 3.38 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 76 
ตารางที่ 3.39 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 77 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
ตารางที่ 3.40 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนา และวฒันธรรม 79 
ตารางที่ 3.41 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 81 
ตารางที่ 3.42 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาษาตา่งประเทศที่ 2 82 
ตารางที่ 3.43 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 สุขศึกษา และพลศึกษา 84 
ตารางที่ 3.44 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 85 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
ตารางที่ 3.45 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 86 
ตารางที่ 3.46 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย 86 
ตารางที่ 3.47 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาประวัติวรรณคดี  86 
ตารางที่ 3.48 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  87 
ตารางที่ 3.49 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์  87 
ตารางที่ 3.50 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์เสริม  87 
ตารางที่ 3.51 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  87 
ตารางที่ 3.52 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 88 
ตารางที่ 3.53 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์  88 
ตารางที่ 3.54 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์  89 
ตารางที่ 3.55 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี  89 
ตารางที่ 3.56 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยา  89 
ตารางที่ 3.57 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 90 
ตารางที่ 3.58 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน (ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม,  
 หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการ ปกครอง) 90 
ตารางที่ 3.59 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา 1 และ หน้าที่พลเมือง)  91 
ตารางที่ 3.60 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 92 
ตารางที่ 3.61 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ภาษาอังกฤษ  92 
ตารางที่ 3.62 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  93 
ตารางที่ 3.63 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  93 
 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
ตารางที่ 3.64 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 94 
ตารางที่ 3.65 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส  94 
ตารางที่ 3.66 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้  94 
ตารางที่ 3.67 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน  95 
ตารางที่ 3.68 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น  95 
ตารางที่ 3.69 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่  95 
ตารางที่ 3.70 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้  95 
ตารางที่ 3.71 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก  96 
ตารางที่ 3.72 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น  96 
ตารางที่ 3.73 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน  96 
ตารางที่ 3.74 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน  96 
ตารางที่ 3.75 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 97 
ตารางที่ 3.76 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา  97 
ตารางที่ 3.77 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพลศึกษา  97 
ตารางที่ 3.78 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 98 
ตารางที่ 3.79 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาศิลปะ 1 ทัศนศิลป์  98 
ตารางที่ 3.80 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาดนตรีไทย  98 
ตารางที่ 3.81 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ดนตรีสากล  99 
ตารางที่ 3.82 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 100 
ตารางที่ 3.83 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  100 
ตารางที่ 3.84 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  101 
ตารางที่ 3.85 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  101 
ตารางที่ 3.86 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  102 
ตารางที่ 3.87 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์ 102 
ตารางที่ 3.88 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการบัญชี  103 
ตารางที่ 3.89 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการดูแลสุขภาพวัยรุ่น  103 
ตารางที่ 3.90 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวิต  103 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
ตารางที่ 3.91 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 
ตารางที่ 3.92 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย  104 
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ตารางที่ 3.93 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวรรณคดีมรดก  104 
ตารางที่ 3.94 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 105 
ตารางที่ 3.96 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เสริม  105 
ตารางที่ 3.97 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 106 
ตารางที่ 3.98 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์  106 
ตารางที่ 3.99 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์  107 
ตารางที่ 3.100 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี  107 
ตารางที่ 3.101 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววิทยา  107 
ตารางที่ 3.102 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพื้นฐานแมแคนิกส์และหุ่นยนต์  107 
ตารางที่ 3.103 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 108 
ตารางที่ 3.104 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมฯพ้ืนฐาน  
 (ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)  108 
ตารางที่ 3.105 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา2 และหน้าที่พลเมือง)  109 
ตารางที่ 3.106 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 110 
ตารางที่ 3.107 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ  110 
ตารางที่ 3.108 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  111 
ตารางที่ 3.109 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  111 
ตารางที่ 3.110 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 112 
ตารางที่ 3.111 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศส  112 
ตารางที่ 3.112 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น  112 
ตารางที่ 3.113 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน  113 
ตารางที่ 3.114 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น  113 
ตารางที่ 3.115 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุ่น  113 
ตารางที่ 3.116 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  113 
ตารางที่ 3.117 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก  114 
ตารางที่ 3.118 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น  114 
ตารางที่ 3.119 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน  114 
ตารางที่ 3.120 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน  114 
ตารางที่ 3.121 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 115 
ตารางที่ 3.122 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา 115 
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ตารางที่ 3.123 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพลศึกษา  115 
ตารางที่ 3.124 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 116 
ตารางที่ 3.125 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชานาฏศิลป์ไทย  116 
ตารางที่ 3.126 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชานาฏศิลปส์ากล  116 
ตารางที่ 3.127 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 117 
ตารางที่ 3.128 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพื้นฐานการด ารงชีวิต  117 
ตารางที่ 3.129 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการผลิตและบริหารจัดการ  118 
ตารางที่ 3.130 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการเขียนโปรแกรม  118 
ตารางที่ 3.131 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  119 
ตารางที่ 3.132 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  119 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
ตารางที่ 3.133 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 120 
ตารางที่ 3.134 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย  120 
ตารางที่ 3.135 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักภาษาและการเขียน  120 
ตารางที่ 3.136 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 121 
ตารางที่ 3.137 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักคณิตศาสตร์  121 
ตารางที่ 3.138 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักคณิตศาสตร์เสริม  121 
ตารางที่ 3.139 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 122 
ตารางที่ 3.140 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์  122 
ตารางที่ 3.141 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักฟิสิกส์  123 
ตารางที่ 3.142 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักเคมี  123 
ตารางที่ 3.143 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักชีววิทยา  

 

123 

ตารางที่ 3.144 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 124 
ตารางที่ 3.145 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักสังคมศึกษาฯ พื้นฐาน (ประวัติศาสตร์และ  
 สถานการณ์ปัจจุบัน 1 และประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน 1) 124 
ตารางที่ 3.146 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา3 และ อาเซียนศึกษา)  125 
ตารางที่ 3.147 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชากฎหมายนา่รู้  125 
ตารางที่ 3.148 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหน้าที่พลเมือง  126 
ตารางที่ 3.149 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  126 
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ตารางที่ 3.150 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 127 
ตารางที่ 3.151 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ  127 
ตารางที่ 3.152 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  128 
ตารางที่ 3.153 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  128 
ตารางที่ 3.154 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 129 
ตารางที่ 3.155 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศส  129 
ตารางที่ 3.156 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน  129 
ตารางที่ 3.157 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน  130 

ตารางที่ 3.158 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน  130 
ตารางที่ 3.159 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่  130 
ตารางที่ 3.160 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน  130 
ตารางที่ 3.161 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน  131 
ตารางที่ 3.162 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปนอ่าน-เขียน  131 
ตารางที่ 3.163 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก  131 
ตารางที่ 3.164 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน  131 
ตารางที่ 3.165 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน  132 
ตารางที่ 3.166 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 133 
ตารางที่ 3.167 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา  133 
ตารางที่ 3.168 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพลศึกษา  133 
ตารางที่ 3.169 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 134 
ตารางที่ 3.170 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  134 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 - 2559 
ตารางที่ 3.171 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 135 
ตารางที่ 3.172   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทยเพิ่มพนูประสบการณ์ 1 135 
ตารางที่ 3.173   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทยเพิ่มพนูประสบการณ์ 2 135 
ตารางที่ 3.174 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 136 
ตารางที่ 3.175 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 136 
ตารางที่ 3.176 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 136 
ตารางที่ 3.177 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาแคลคูลัส 136 
ตารางที่ 3.178 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 137 
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ตารางที่ 3.179 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพนูประสบการณ์ 1-2 137 
ตารางที่ 3.180 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพนูประสบการณ์ 3-4 137 
ตารางที่ 3.181 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพนูประสบการณ์ 5 138 
ตารางที่ 3.182 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์1-2 138 
ตารางที่ 3.183 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์3-4 138 
ตารางที่ 3.184 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์5 138 
ตารางที่ 3.185 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยาเพิ่มพนูประสบการณ์ 1-2 139 
ตารางที่ 3.186 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยาเพิ่มพนูประสบการณ์ 3.4 139 
ตารางที่ 3.187 เปรยีบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยาเพิ่มพนูประสบการณ์ 5 139 
ตารางที่ 3.188 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 139 
ตารางที่ 3.189 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 140 
ตารางที่ 3.190 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 140 
ตารางที่ 3.191 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 140 
ตารางที่ 3.192 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 140 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรุ่นปีที่เข้าศึกษา รุ่น 75, 76, 77, 78 และ 79 
ตารางที่ 3.193 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ าแนกตามรุ่น 75-79 141 
ตารางที่ 3.194 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าแนกตามรุ่น 75-79 141 
ตารางที่ 3.195 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ าแนกตามรุ่น 75-79 142 
ตารางที่ 3.196 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 จ าแนกตามรุ่น 75-79 143 
ตารางที่ 3.197 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าแนกตามรุ่น 75-79 143 
ตารางที่ 3.198 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2   
 จ าแนกตามรุ่น 75-79 144 
ตารางที่ 3.199 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
 จ าแนกตามรุ่น 75-79 145 
ตารางที่ 3.200 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ าแนกตามรุ่น 75-79 145 
ตารางที่ 3.201   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 จ าแนกตามรุ่น 75-79 145 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559 
ตารางที่ 3.202 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559 146 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
ตอนที่ 4 
ตารางที่ 4.1  สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 148 
ตารางที่ 4.2  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 150 
ตารางที่ 4.3  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 151 
ตารางที่ 4.4  ด้านที ่1 มาตรฐานด้านผู้เรียน 154 
ตารางที่ 4.5  ร่องรอยการพัฒนา ด้านที ่1 มาตรฐานดา้นผู้เรียน   154 
ตารางที่ 4.6  มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์                    155 
ตารางที่ 4.7  ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์   156 
ตารางที่ 4.8  มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  156 
ตารางที่ 4.9  มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 157 
ตารางที่ 4.10 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 158 
ตารางที่ 4.11 มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู ้ความสามารถตามหลักสูตร 158 
ตารางที่ 4.12 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 159 
ตารางที่ 4.13 มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน  
 และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 160 
ตารางที่ 4.14 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับ  
 ผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต 160 
ตารางที่ 4.15 ด้านที ่2 มาตรฐานด้านครู 161 
ตารางที่ 4.16 ร่องรอยการพัฒนา ด้านที ่2 มาตรฐานดา้นครู 161 
ตารางที่ 4.17 ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา 162 
ตารางที่ 4.18 มาตรฐานที่ 9 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 163 
ตารางที่ 4.19 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 9 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 163 
ตารางที่ 4.20 มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนด  
 ในกฎกระทรวง 164 
ตารางที่ 4.21 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 164 
ตารางที่ 4.22 ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 165 
ตารางที่ 4.23 ร่องรอยการพัฒนา ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 165 
ตารางที่ 4.24 ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 166 
ตารางที่ 4.25 ร่องรอยการพัฒนา ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 166 
ตารางที่ 4.26 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 167 
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ตารางที่ 4.27 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามประเด็นหลัก   
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557-2558 172 
ตารางที่ 4.28 จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 173 
ตารางที่ 4.29 อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2558- 2560 174 
ตารางที่ 4.30 สถิตินักเรียนที่ได้รบัทุนเลา่เรียนหลวง ปีการศึกษา 2551 – 2559 175 
ตารางที่ 4.31 สถิติรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557 – 2559   176 
ตารางที่ 4.32 สถิตินักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ป ี2557 – 2558  
 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษา โดยวิธีรับตรง   177 
ตารางที่ 4.33 สถิตินักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ    
 สถาบนัต่างๆ โดยการ Admissions ปีพ.ศ. 2557 - 2559 177 
ตารางที่ 4.34 สรุปผลการแข่งขันรางวัลพระราชทานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557-2559   178 
ตารางที่ 4.35 สรุปผลการแข่งขันกีฬาระดบัชาติ    178 
ตารางที่ 4.36 สรุปผลการแข่งขันกีฬาระดบัระดับนานาชาติ    178 
ตอนที่ 5 
ตารางที่ 5.1 งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 180 
ตารางที่ 5.2 งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 181 
ตารางที่ 5.3 สถิติจานวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาดา้นวิชาการวันเสาร์ 182 
ตารางที่ 5.4 จ านวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ ตักบาตรเชา้วันพฤหัสบด ี 182 
ตารางที่ 5.5 จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง ตามโครงการสอบธรรมสนามหลวง  
 (ธรรมศึกษา) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4- 6 182 
ตารางที่ 5.6 จ านวนนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเปรียบเทยีบ 3 ปีการศึกษา 182 
ตารางที่ 5.7 จ านวนนักเรียนออกกาลังกายนอกเวลาเรียนเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 182 
ตารางที่ 5.8 ตารางสถิติจานวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (พี่ติวน้อง) 183 
ตารางที่ 5.9 ตารางสถิติจานวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 183 
ตารางที่ 5.10 จ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนักเรียน และจานวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 184 
ตารางที่ 5.11 จ านวนทรัพยากร วารสาร และหนังสือพิมพ์ 184 
ตารางที่ 5.12 สถิติการยืมทรัพยากร 184 
ตารางที่ 5.13 สถิติการยืม e-Book ปีการศึกษา 2558-2559 185 
ตารางที่ 5.14 สถิติจานวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2558-2559 185 
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ตารางที่ 5.15 สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจาปีการศึกษา 2557 186 
ตารางที่ 5.16 สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจาปีการศึกษา 2558 187 
ตารางที่ 5.17 สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจาปีการศึกษา 2559 188 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญกราฟ 
 

ตอนที่  หน้า 
ตอนที่ 1   
กราฟที่ 1.1 อัตราก าลังครูประจ าการเกษียณอายุราชการเปรียบเทียบ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2570) 15 
ตอนที่ 3 
กราฟที่ 3.1  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาภาษาไทย 42 
กราฟที่ 3.2  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาไทย 42 
กราฟที่ 3.3  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาคณิตศาสตร ์ 43 
กราฟที่ 3.4  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์ 43 
กราฟที่ 3.5  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาวิทยาศาสตร ์ 44 
กราฟที่ 3.6  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ 44 
กราฟที่ 3.7  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 45 
กราฟที่ 3.8  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45 
กราฟที่ 3.9  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาภาษาอังกฤษ 46 
กราฟที่ 3.10  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 46 
กราฟที่ 3.11  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาสุขศึกษา 47 
กราฟที่ 3.12  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสขุศึกษา 47 
กราฟที่ 3.13  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาศิลปะ  48 
กราฟที่ 3.14  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาศลิปะ 48 
กราฟที่ 3.15  สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวชิาการงานฯ 49 
กราฟที่ 3.16  สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาการงานฯ 49 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
กราฟที่ 3.17  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 51 
กราฟที่ 3.18  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติวรรณคดี 51 
กราฟที่ 3.19  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 51 
กราฟที่ 3.20  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ 52 
กราฟที่ 3.21  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เสริม 52 
กราฟที่ 3.22  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 52 
กราฟที่ 3.23  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  52 
กราฟที่ 3.24  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ 53 
กราฟที่ 3.25  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส ์ 53 
กราฟที่ 3.26  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมี 53 
กราฟที่ 3.27  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยา 53 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.28  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 53 
กราฟที่ 3.29  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์ 54 
กราฟที่ 3.30  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 54 
กราฟที่ 3.31  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 55 
กราฟที่ 3.32  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพระพทุธศาสนา 55 
กราฟที่ 3.33  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหนา้ที่พลเมอืงและวัฒนธรรม 55 
กราฟที่ 3.34  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 55 
กราฟที่ 3.35  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหนา้ที่พลเมอืง 55 
กราฟที่ 3.36  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 56 
กราฟที่ 3.37  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 56 
กราฟที่ 3.38  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 56 
กราฟที่ 3.39  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 56 
กราฟที่ 3.40  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศส 57 
กราฟที่ 3.41  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 57 
กราฟที่ 3.42  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมัน 57 
กราฟที่ 3.43  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 57 
กราฟที่ 3.44  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่น 57 
กราฟที่ 3.45  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่นเบื้องต้น 58 
กราฟที่ 3.46  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปน 58 
กราฟที่ 3.47  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนี 58 
กราฟที่ 3.48  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีหลัก 58 
กราฟที่ 3.49  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีเบือ้งต้น 58 
กราฟที่ 3.50  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษา 59 
กราฟที่ 3.51  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาบาสเกตบอล 59 
กราฟที่ 3.52  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาแอโรบิก 59 
กราฟที่ 3.53  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 60 
กราฟที่ 3.54  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีไทย 60 
กราฟที่ 3.55  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีสากล 60 
กราฟที่ 3.56  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 61 
กราฟที่ 3.57  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี 61 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.58 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 61 
กราฟที่ 3.59  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์ 61 
กราฟที่ 3.60  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการบญัช ี 61 
กราฟที่ 3.61  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการดูแลสุขภาพวัยรุ่น 62 
กราฟที่ 3.62  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพรรณพืชกบัคุณภาพชวีิต 62 
กราฟที่ 3.63  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 62 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
กราฟที่ 3.64  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 63 
กราฟที่ 3.65  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวรรณคดีมรดก 63 
กราฟที่ 3.66  แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาไทยเพิม่พูนประสบการณ์ 63 
กราฟที่ 3.67  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ 64 
กราฟที่ 3.68  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เสริม 64 
กราฟที่ 3.69  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 64 
กราฟที่ 3.70  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ 65 
กราฟที่ 3.71  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส ์ 65 
กราฟที่ 3.72  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมี 65 
กราฟที่ 3.73  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยา 65 
กราฟที่ 3.74  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 65 
กราฟที่ 3.75  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์ 66 
กราฟที่ 3.76  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 66 
กราฟที่ 3.77  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพืน้ฐานแมแคนิคและหุ่นยนต์ 66 
กราฟที่ 3.78  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภูมิศาสตร์ 67 
กราฟที่ 3.79  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพระพทุธศาสนา 67 
กราฟที่ 3.80  แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 67 
กราฟที่ 3.81  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเศรษฐศาสตร์ 67 
กราฟที่ 3.82  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 68 
กราฟที่ 3.83  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหนา้ที่พลเมอืง 68 
กราฟที่ 3.84  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 69 
กราฟที่ 3.85  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 69 
กราฟที่ 3.86  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 69 
กราฟที่ 3.87  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 69 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.88 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศส 70 
กราฟที่ 3.89  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 70 
กราฟที่ 3.90  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมัน 70 
กราฟที่ 3.91  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 70 
กราฟที่ 3.92  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่น 70 
กราฟที่ 3.93  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่นเบื้องต้น 71 
กราฟที่ 3.94  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปน 71 
กราฟที่ 3.95  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนี 71 
กราฟที่ 3.96  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีหลัก 71 
กราฟที่ 3.97  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีเบือ้งต้น 71 
กราฟที่ 3.98  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษา 72 
กราฟที่ 3.99  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเทนนิส 72 
กราฟที่ 3.100  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวอลเลยบ์อล 72 
กราฟที่ 3.101 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์ไทย 73 
กราฟที่ 3.102  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์สากล 73 
กราฟที่ 3.103  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการผลิตและบริหารจัดการ 74 
กราฟที่ 3.104  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพืน้ฐานการด ารงชีวิต 74 
กราฟที่ 3.105  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการเขียนโปรแกรม 74 
กราฟที่ 3.106  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 74 
กราฟที่ 3.107  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 74 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
กราฟที่ 3.108  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 75 
กราฟที่ 3.109  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหลักภาษา 75 
กราฟที่ 3.110  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการเขียน 75 
กราฟที่ 3.111  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ 76 
กราฟที่ 3.112  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เสริม 76 
กราฟที่ 3.113  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาแคลคูลสั 76 
กราฟที่ 3.114  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ 77 
กราฟที่ 3.115  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส ์ 77 
กราฟที่ 3.116  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมี 77 
กราฟที่ 3.117  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยา 77 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 
 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.118  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 77 
กราฟที่ 3.119  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์ 78 
กราฟที่ 3.120  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชวีวิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 78 
กราฟที่ 3.121  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาโครงงานวทิยาศาสตร์ 78 
กราฟที่ 3.122  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์และสถานการณ์ในปจัจุบนั 79 
กราฟที่ 3.123  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพระพทุธศาสนา 79 
กราฟที่ 3.124  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชากฎหมายนา่รู้ 79 
กราฟที่ 3.125  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาอาเซียนศึกษา 80 
กราฟที่ 3.126  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 80 
กราฟที่ 3.127  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหนา้ที่พลเมอืง 80 
กราฟที่ 3.128  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 81 
กราฟที่ 3.129  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 81 
กราฟที่ 3.130  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 81 
กราฟที่ 3.131  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 81 
กราฟที่ 3.132  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศส 82 
กราฟที่ 3.133  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 82 
กราฟที่ 3.134  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมัน 82 
กราฟที่ 3.135  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน 82 
กราฟที่ 3.136  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่น 82 
กราฟที่ 3.137  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่นอ่าน-เขียน 83 
กราฟที่ 3.138  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปน 83 
กราฟที่ 3.139  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปนอ่าน-เขียน 83 
กราฟที่ 3.140  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนี 83 
กราฟที่ 3.141  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีหลัก 83 
กราฟที่ 3.142  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีอ่าน-เขียน 83 
กราฟที่ 3.143  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษา 84 
กราฟที่ 3.144  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาแบดมนิตนั 84 
กราฟที่ 3.145  แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาลลีาศ 84 
กราฟที่ 3.146  แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า 85 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  หน้า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
กราฟที่ 3.147  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย  86 
กราฟที่ 3.148  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาประวัติวรรณคดี  86 
กราฟที่ 3.149  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ 87 
กราฟที่ 3.150  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เสริม  87 
กราฟที่ 3.151 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 87 
กราฟที่ 3.152  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์  88 
กราฟที่ 3.153  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส ์ 89 
กราฟที่ 3.154  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์ 89 
กราฟที่ 3.155  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยา 89 
กราฟที่ 3.156  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน  
 (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
 ด้านการเมืองการปกครอง) 90 
กราฟที่ 3.157  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา 1 และ หนา้ที่พลเมือง) 91 
กราฟที่ 3.158  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ 92 
กราฟที่ 3.159  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 93 
กราฟที่ 3.160  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 93 
กราฟที่ 3.161  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 94 
กราฟที่ 3.162  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้ 94 
กราฟที่ 3.163  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน 95 
กราฟที่ 3.164  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 95 
กราฟที่ 3.165  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่ 95 
กราฟที่ 3.166  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้ 95 
กราฟที่ 3.167  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก  96 
กราฟที่ 3.168  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 96 
กราฟที่ 3.169  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน 96 
กราฟที่ 3.170  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน 96 
กราฟที่ 3.171  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา 97 
กราฟที่ 3.172  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพลศึกษา 97 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.173  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาศิลปะ 1 ทัศนศิลป ์ 98 
กราฟที่ 3.174  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาดนตรไีทย 98 
กราฟที่ 3.175  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาดนตรสีากล 99 
กราฟที่ 3.176  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100 
กราฟที่ 3.177  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 101 
กราฟที่ 3.178  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 101 
กราฟที่ 3.179  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 102 
กราฟที่ 3.180  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์ 102 
กราฟที่ 3.181  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการบัญช ี 103 
กราฟที่ 3.182  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการดูแลสุขภาพวัยรุ่น 103 
กราฟที่ 3.183  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวติ 103 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
กราฟที่ 3.184  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย 104 
กราฟที่ 3.185  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวรรณคดีมรดก 104 
กราฟที่ 3.186  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ 105 
กราฟที่ 3.187  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เสริม 105 
กราฟที่ 3.188  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์ 106 
กราฟที่ 3.189  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส ์ 107 
กราฟที่ 3.190  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี 107 
กราฟที่ 3.191  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยา 107 
กราฟที่ 3.192  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพื้นฐานแมแคนิกส์และหุ่นยนต์ 107 
กราฟที่ 3.193  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมฯพืน้ฐาน  
 (ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ) 108 
กราฟที่ 3.194  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา2 และหนา้ที่พลเมือง) 109 
กราฟที่ 3.195  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ 110 
กราฟที่ 3.196  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 111 
กราฟที่ 3.197  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 111 
กราฟที่ 3.198  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 112 
กราฟที่ 3.199  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้ 112 
กราฟที่ 3.200  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน 113 
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สารบัญกราฟ (ต่อ) 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.201  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 113 
กราฟที่ 3.202  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่ 113 
กราฟที่ 3.203  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้ 113 
กราฟที่ 3.204  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก 114 
กราฟที่ 3.205  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 114 
กราฟที่ 3.206  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน 114 
กราฟที่ 3.207  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน 114 
กราฟที่ 3.208  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา 115 
กราฟที่ 3.209  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพลศึกษา 115 
กราฟที่ 3.210  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชานาฏศิลปไ์ทย 116 
กราฟที่ 3.211  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชานาฏศิลปส์ากล 116 
กราฟที่ 3.212  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาพื้นฐานการด ารงชีวิต 117 
กราฟที่ 3.213  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการผลติและบริหารจัดการ 118 
กราฟที่ 3.214  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาการเขียนโปรแกรม 118 
กราฟที่ 3.215  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 119 
กราฟที่ 3.216  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 119 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
กราฟที่ 3.217  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย 120 
กราฟที่ 3.218  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักภาษา และการเขียน 120 
กราฟที่ 3.219  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 121 
กราฟที่ 3.220  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักคณิตศาสตร์เสริม 121 
กราฟที่ 3.221  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักวิทยาศาสตร ์ 122 
กราฟที่ 3.222  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักฟิสิกส ์ 123 
กราฟที่ 3.223  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักเคมี 123 
กราฟที่ 3.224  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักชีววิทยา 123 
กราฟที่ 3.225  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลักสังคมศึกษาฯ พื้นฐาน  
 (ประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปจัจุบัน 1 และประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน 1) 124 
กราฟที่ 3.226  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสังคมศึกษาฯเพิ่มเติม  
 (พระพุทธศาสนา3 และ อาเซียนศึกษา) 125 
กราฟที่ 3.227  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชากฎหมายนา่รู้ 125 
กราฟที่ 3.228  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหน้าที่พลเมือง 126 
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กราฟที่ 3.229  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเทีย่ว 126 
กราฟที่ 3.230  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ 127 
กราฟที่ 3.231  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 128 
กราฟที่ 3.232  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 128 
กราฟที่ 3.233  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 129 
กราฟที่ 3.234  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 129 
กราฟที่ 3.235  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมัน 130 
กราฟที่ 3.236  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน 130 
กราฟที่ 3.237  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุน่ 130 
กราฟที่ 3.238  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 130 
กราฟที่ 3.239  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปน 131 
กราฟที่ 3.240  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาสเปนอ่าน-เขียน 131 
กราฟที่ 3.241  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนหลัก 131 
กราฟที่ 3.242  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน 131 
กราฟที่ 3.243  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาจีน 132 
กราฟที่ 3.244  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา 133 
กราฟที่ 3.245 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา พลศึกษา    133 
กราฟที่ 3.246 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 134 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 - 2559 
กราฟที่ 3.247  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 135 
กราฟที่ 3.248  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา   ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 135 
กราฟที่ 3.249  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 136 
กราฟที่ 3.250  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 136 
กราฟที่ 3.251  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาแคลคูลัส 136 
กราฟที่ 3.252  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 137 
กราฟที่ 3.253  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 137 
กราฟที่ 3.254  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มพนูประสบการณ์ 5 138 
กราฟที่ 3.255  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์1-2 138 
กราฟที่ 3.256  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์3-4 138 
กราฟที่ 3.257 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์5 138 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สารบัญกราฟ (ต่อ) 

ตอนที่  หน้า 
กราฟที่ 3.258 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววทิยาเพิ่มพนูประสบการณ์ 1-2 139 
กราฟที่ 3.259 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 139 
กราฟที่ 3.260 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 5 139 
กราฟที่ 3.261 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 139 
กราฟที่ 3.262 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 140 
กราฟที่ 3.263 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 140 
กราฟที่ 3.264 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 140 
ตอนที่ 4 
กราฟที่ 4.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามประเด็นหลัก   
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 172 
กราฟที่ 4.2  จ านวนนักเรียนทีส่มัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 173 
กราฟที่ 4.3 อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 174 
กราฟที่ 4.4  สถิตินักเรียนที่ได้รบัทุนเลา่เรียนหลวง ปีการศึกษา 2551 – 2559 175 
ตอนที่ 5 
กราฟที่ 5.1 งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2559 180 
กราฟที่ 5.2 งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 181 
กราฟที่ 5.3 จ านวนนักเรียนออกกาลังกายนอกเวลาเรียนเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 182 
กราฟที่ 5.4  จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ชว่ยน้อง (พี่ติวน้อง) 183 
กราฟที่ 5.5 จ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนกัเรียน และจ านวนทรัพยากรทัง้  
 โรงเรียนเรียนเปรียบเทียบ 3 ปกีารศึกษา 184 
กราฟที่ 5.6 จ านวนทรัพยากร วารสาร และหนังสือพิมพ ์ 184 
กราฟที่ 5.7 สถิติการยืมทรัพยากร 184 
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สารบัญภาพ 
 

ตอนที่  หน้า 
ตอนที่ 1   
แผนภาพที่ 1.1 จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) ปกีารศึกษา 2560 13 
แผนภาพที่ 1.2 จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) จ าแนกตามวฒุิการศึกษา ปีการศกึษา 2560 13 
แผนภาพที่ 1.3 จ านวนบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา 2560 14 
แผนภาพที่ 1.4 จ านวนบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จ าแนกตามวฒุิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 14 
แผนภาพที่ 1.5 จ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า , ลูกจ้างชั่วคราว , เจ้าหน้าทีส่ านักงาน)  

ปีการศึกษา 2560 
14 

แผนภาพที่ 1.6 จ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า , ลูกจ้างชั่วคราว , เจ้าหน้าทีส่ านักงาน)  
จ าแนกตามวฒุิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

14 

ตอนที่ 2  
แผนภาพที่ 2.1 TU Excellence  Leadership Model 30 
แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 31 
แผนภาพที่ 2.3 นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ถือเป็นพนัธกิจ 32 
แผนภาพที่ 2.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/กลยุทธ์หลัก 32 
แผนภาพที่ 2.5 แผนที่กลยุทธ์มุมมองการบริหารจัดการ/กระบวนการภายในแนวทาง TQA 32 
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ตอนที่ 1 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งขึ้นตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2479 ซึ่งก าหนดการศึกษาระดับ
สามัญศึกษาไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ผู้ที่เข้าศึกษาชั้น
อุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) จะต้องเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา
ก่อน 2 ปี ถึงแม้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
ในสมัยนั้นจะจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 
แต่ก็สิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยจะรับ
นักเรียนได้เพียงปี พ.ศ. 2482  

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
การเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจึงควรเป็น
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเองด้วยเหตุดังกล่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณาด าเนินการโดย
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 3 
มกราคม พ.ศ. 2480 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล เป็นผู้อ านวยการคนแรก  ใช้สถานที่ของโรงเรียน
มัธยมหอวัง ถนนพญาไท แต่ให้ขยายไปจรดถนนสนามม้า 
(อังรีดูนังต์) โรงเรียนเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2481 และเปิดเรียนวันแรกเมื่อ วันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ.2481 มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ 2557) เป็น
เวลา 76 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนสหศึกษา
แห่งแรกของประเทศไทย กระแสสังคมในขณะนั้น ยังไม่
ยอมรับการเรียนร่วมกันของนักเรียนชาย-หญิง จึงต้องมี
วิธีด าเนินการและอาศัยความเสียสละของครู – อาจารย์
เป็นอย่างมากจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความเจริญก้าวหน้า
มาเป็นล าดับจนถึงปี พ.ศ 2484  เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
ท าให้ต้องอพยพโรงเรียนมาเปิดสอนที่ชานเมือง เช่น 
จังหวัดสมุทรปราการ ธนบุรี และนนทบุรี รวมทั้งฝากเรียน
ตามที่ต่างๆ เม่ือการะทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้เปิดชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 7- 8 ตามค าเรียกร้องของประชาชน จึงได้
มีการเปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลถึง 13 โรง 
และโรงเรียนราษฏร์ 25 โรง ในปี พ.ศ. 2489 นับเป็นรุ่น
แรกหลังสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีส่วนช่วยใน
การจัดตั้งอย่างมาก 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ถูกมรสุมสงคราม
อย่างหนัก อาทิ โรงเรียนถูกทหารญี่ปุ่น ยึดพอสงครามสงบ
ก็ถูกทหารฝ่ายอังกฤษยึดต่อ กว่านักเรียนจะกลับเข้ามา
เรียนได้ตามปกติ ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2489  

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ . 2490 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาได้โอนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตัดค าว่า 
“แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออก ส่วนสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ “พระเกี้ยว” ซึ่งถือเป็นของสูงมีคุณค่าและมี
ความหมายยิ่ง โรงเรียนใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายรวม
จิตใจของคณาจารย์และนักเรียนจนถึงทุกวันนี้ 

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้กล่าว 
ถึงเหตุตอนนี้ไว้ ดังนี้ 

เรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจอาจารย์โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าครั้งที่ได้ยินวิทยุกระจายเสียง
ประกาศว่าจะยุบโรงเรียน เสียดาย พระเกี้ยว ซึ่งเป็นตรา
ของโรงเรียนอยู่เช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัยและเสียดาย
สร้อยชื่อ “แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มีความรู้สึก
คล้ายกับความในกลอนบทนี้  

 
 
 
 
 
 
 

นี่คือความเป็นมาส่วนหนึ่งในช่วง 10 ปีแรก 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

(ที่มา : ประวัติย่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โดย ม.ล ปิน่มาลากุล) 

 
ตั้งแต่ พ.ศ.2491 เป็นต้นมา โรงเรียนเตรียมอุดม 

ศึกษามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเปิดแผนก
ฝึกหัดครูในปี พ.ศ. 2497 และจัดตั้งแผนกมัธยมศึกษารับ
นักเรียนชั้น ม.1-6 ใช้อักษรย่อ “ต.อ.”(ปัจจุบันคือโรงเรียน
สาธิต มศว ปทุมวัน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ) 

 

แต่ปางหลังครั้งข้าเป็นทารก   พ่อหยิบยกข้าให้ไว้กับแม ่
ให้ก าเนิดแล้วหนอพ่อไม่แล   ได้เห็นแต่แม่เจา้ทุกเช้าเย็น 

เจ้าประคุณบญุปลูกของลูกแก้ว   แม่ป่วยไขไ้ปแล้วเป็นคราวเขญ็ 
พ่อมายืนทะมึนจ้องเหมือนจองเวร   จะเคียดเข่นฉดุลากกระชากไป 

พ่อไม่เคยรักใครไ่หนจะเลี้ยง    เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเยีย่งแม่ได ้
โอ้อกข้าเตรียมตรมระทมใจ   แสนอาลัยมารดาของข้าเอย 
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ปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาใหม่ 
เรียกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 เดิมว่าชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 
แผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกทั่วไปมีหลักสูตร 
2 ปี  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงเป็นชื่อเฉพาะที่มี
ความหมายเช่นเดิม เพราะนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนนี้
ส่วนมากต้องการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 

อนึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามพรานได้ตั้งขึ้น
ปี พ.ศ. 2501 โดยย้ายมาจากบางปู  (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา บางปู ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 )  ต่อมาในปี
การศึกษา 2507  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามพรานก็ได้
ย้ า ย เ ข้ า ม า อยู่ กั บ โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม อุ ด ม ศึ กษ า  ณ 
กรุงเทพมหานคร และเมื่อปีพ.ศ. 2501  ได้จัดตั้งโรงเรียน
เตรียมพิเศษในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  บริเวณ
คลองอรชร  เรียกว่า “เตรียมอรชร”  ต่อมายุบรวมกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆทั้งโรงเรียนของรัฐบาล
และโรงเรียนราษฏร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยส่งครู อาจารย์ในหมวดต่างๆ ไป
ช่วยสอนเพิ่มเติมในวันหยุดราชการให้แก่นักเรียนตาม
โรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือมาเป็นพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้การเรียนการสอนโรงเรียนต่างๆอยู่ในมาตรฐาน
เดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ภารกิจที่ส าคัญดังกล่าวแล้ว โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ยังได้รับมอบจากกรมเจ้าสังกัดให้ปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญและควรกล่าวถึง เช่น ในปี พ.ศ. 2499 
ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือในด้านแนะแนว
การศึกษาแก่โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนราษฎร์ที่มีชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีหัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ  
ไปให้ค าแนะน าแก่โรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของกรม  ทั้งยังได้ส่งครู
อาจารย์ไปช่วยสอนเพิ่มเติมในวันหยุดราชการให้แก่
นักเรียนตามโรงเรียนที่ได้ขอร้องมา  เป็นพิเศษด้วย 

ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้มีค าสั่งมอบหมายให้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่การศึกษาทั้ง 12 
ภาค โรงเรียนจึงได้จัดส่งหัวหน้าหมวดวิชาและผู้ช่วยไป
แนะน าการสอนของโรงเรียนต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและยังได้รับหน้าที่อบรมครูของ
กรมสามัญที่จะไปท าการสอนในโรงเรียนส่วนภูมิภาค โดย
จัดให้เข้ามารับการอบรมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจน
มีประสบการณ์ที่จะไปท าการสอนตามแบบของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาแล้ว จึงจะส่งไปด าเนินการสอนใน
โรงเรียนส่วนภูมิภาคนั้น  

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่พยาบาลของกองพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทางโรงเรียนช่วยสอน
พยาบาลที่จบชั้น ม.ศ. 3 หรือม.6 เดิม ซึ่งอาจด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลที่รับราชการมานานใน
โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคซึ่งทางกองพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้
คัด เลื อกส่ งมาเรียน เพื่ อสมัครสอบเทียบชั้น  ม .ศ.5 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ) ทางโรงเรียนได้จัด
หลักสูตรระยะสั้นแบบเร่งรัดเรียนเป็นการช่วยเหลือให้
พยาบาลที่สามารถสอบได้ชั้น ม.ศ.5 แล้วได้เลื่อนวิทยฐานะ
ปรับวุฒิหรือเรียนปริญญาต่อด้านสาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ 
เพื่อเป็นครูพยาบาลต่อไปได้ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นอกจากจะให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังได้ด า เนินการ
ช่วยเหลือในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ 5 
โรงเรียน คือ  
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1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ในท้องที่
ต าบลวังทองหลาง ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง
โรงเรียน เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตั้ งอยู่บน       
ถนนพัฒนาการ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่    
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 

3. โรง เรี ยนบรมราชินีน าถราชวิทยาลัย  ( เตรียม
อุดมศึกษา) ตั้งอยู่ที่อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เม่ือวันที่ 
4 มิถุนายน พ.ศ. 2535 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมธานี ตั้งอยู่ที่อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ตั้งโรงเรียน เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  ตั้ งอยู่ เขต    
หนองจอก กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศตั้งโรงเรียน เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
 

นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังได้ช่วย
ดูแลจัดวางระบบให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในส่วน
ภูมิภาค คือ  
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  

ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร              
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเร่งเรียน 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 
 

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการสอน
นักเรียนทั้ง  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551  

นับตั้งแต่เริ่มเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษามีผู้อ านวยการ 13 ท่าน ดังนี้ 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 80 ไร่ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียน 3 ระดับ (ม.4-5-
6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ปัจจุบันมีนักเรียน 4,280 คน (37 ห้องเรียน) อาคาร
เรียน 10 หลัง อาคารประกอบ 15 หลัง โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาได้พัฒนาก้าวไกลในทุกด้านจนได้ชื่อว่าเป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพดีแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
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รายงานการประชุม 
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 79 
ณ วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 

ที่ส านักงานเลขาธิการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เริ่มประชุมเวลา 12.40 น 

ผู้ที่มาประชุม   หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ  ประธานกรรมการ 
กิจการที่ประชุม 
เร่ือง   ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         ประธาน ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวที่แล้วมา ที่ประชุมเห็นว่าการได้เสนอเรื่องการจัดโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นยังไม่เป็นที่กระจ่างแจ้งถึงโครงการที่จะด าเนินการต่อไปดี จึงขอให้หม่อมหลวงปิ่น  
มาลากุล  ซึ่งเป็นผู้ได้ด าเนินการในเรื่องนี้มาแล้ว มาชี้แจงถึงโครงการที่จะด าเนินการต่อไปด้วย และให้เลื่อนการพิจารณาใน
คราวนี้นั้น บัดนี้ได้เชิญ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล มาเพื่อชี้แจงต่อไป 

หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้ที่ประชุมฟังพอสมควรแล้ว 
นายพันเอก  หลวงวิภาครัฐกิจ  เสนอญัตติ มหาวิทยาลัยควร 

1. มอบหมายให้อธิการบดีจัดการ และด าเนินงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
2. ให้ตั้งหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. อนุมัติให้จ่ายเงินทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือการก่อสร้างสถานนีส าหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี้

เป็นจ านวนไม่เกิน 30,000 
หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์  รับรอง 
ที่ประชุมได้อภิปรายกนันานพอสมควรแล้ว จังลงมติอนุมัติ 

เลิกประชุมเวลา 8.30 นาฬิกา 
                                                                                                          ( ลงนาม) สินธสุงครามชยั 
(ลงนาม) แมนวิชชาประสิทธิ ์                     
1 มีนาคม 2480              
ส าเนาอันถูกต้อง 
เฉิม สิงหเสนีย 
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แบบส ารวจที่ดินที่เป็นที่ราชพสัดุที่ใช้ราชการในเขตท้องทีก่รุงเทพมหานคร 

ส่วนราชการที่ใช้ (กระทรวง/ทบวง/กรม) กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา 
 

แปลง
ที ่

หมายเลข 
ทะเบียน 
ที่ราช
พัสดุ 

เลขที่ 
หนังสือ 
ส าคัญ 
โฉนด 

สถานที่ตั้ง 
เนื้อที่ 

(ไร่–งาน–วา) 
การเข้าใช้ประโยชน์ 

หมาย
เหตุ 

เขต แขวง 
ครอบ 
ครอง
ดูแล 

ใช้ 
ประโยชน์ 

จริง 

ส่วน 
ราชการ 

ที่ใช้ 

การใช้ 
ประโยชน์ 

 

หนังสือ 
อนุญาตให้

ใช้ 

ปีท่ี
เข้า/
จะ
เข้า
ใช้ 

1 
กท 

170375 
- 

ปทุม
วัน 

- 80 ไร่ 80 ไร่ 
ร.ร. 

เตรียม 
อุดมศึกษา 

เป็น
สถานศึกษา 

โดยมีมติท่ี
ประชุมสภา
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 76 
เมื่อวันจันทร์ 

ท่ี 3 
มกราคม 

2480 (นาย
พันเอกหลวง 

พิบูลย์
สงคราม 
อุปนายก

เป็น
ประธาน) 

2481  
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่เปน็ทั้งศูนย์การค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล  ศาสนสถาน และหน่วยงานราชการ 
ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานตา่ง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ทิศ หน่วยงาน ความร่วมมือ 

เหนือ 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ศูนย์การค้าสยามสแควร์ 
5. วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

- แหล่งเรียนรู้ 
- การรักษาพยาบาล 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมกัน 
 

ใต้ 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 

ตะวันออก 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
2. ราชกรีฑาสโมสร 
3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
4. โรงพยาบาลต ารวจ 
5. สภากาชาดไทย 

- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งเรียนรู้ 

 

ตะวันตก 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
จุฬาบัณฑิตวิทยาลัย    

2. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 
- ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
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ตอนที่ 1 แผนที่เส้นทางและที่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

สถานที่ตั้ง                  เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
สถานที่ใกล้เคียง          คณะสัตวแพทย์ศาสตร,์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย     
                              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

สายรถเมล์ที่ผ่าน         ถนนพญาไท : 21, 25, 29, 34, 40, 47, 50, 93, 113,  
ปอ.1, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.93, ปอ.113   
ถนนอังรีดูนังต์  : 16, 21, 45 
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ตอนที่ 1 แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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ตอนที่ 1 วันส าคัญของโรงเรียน 
 
1. วันก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2479 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิธปีระดับพระเกี้ยว ส าหรับนักเรียนชั้น ม.4 ตรงกับวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนมิถุนายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วันไหว้ครู ตรงกับวันพฤหัสบด ีสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนมิถุนายน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านบุคลากร 

แผนภาพที่ 1.1 จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1.2  จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) จ าแนกตามวฒุกิารศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จาก กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

 
 

ฝ่ายบริหาร    จ านวน  4  คน 

ฝ่ายสนับสนนุการศึกษา   จ านวน  6   คน 

กสร.ภาษาไทย    จ านวน 17  คน 

กสร.คณิตศาสตร์    จ านวน 28  คน 

กสร.วิทยาศาสตร์    จ านวน 50  คน 

กสร.ภาษาอังกฤษ    จ านวน 19  คน 

กสร.ภาษาต่างประเทศท่ี 2   จ านวน 11  คน 

กสร.สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 15  คน 

กสร.สุขศกึษาและพลศึกษา   จ านวน 11  คน 

กสร.ศิลปะ    จ านวน  6  คน 

กสร.การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 21  คน 

งานแนะแนว    จ านวน  7  คน 

งานอนามัยโรงเรียน   จ านวน  1  คน : 4 คน 

วุฒิการศึกษา : ข้าราชการครู จ านวน 196 คน  ( 

1.02% 

41.84% 

56.63% 

0.51% 

 

ปริญญาเอก จ านวน     2 คน 

ปริญญาโท   จ านวน   82 คน 

ปริญญาตร ี จ านวน  111 คน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน     1 คน 

: 10)
คน 
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แผนภาพที่ 1.3 จ านวนบุคลากร  (ครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.4 จ านวนบุคลากร  (ครูอัตราจ้าง) จ าแนกตามวฒุิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.5  จ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าทีส่ านักงาน) ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1.6  จ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าทีส่ านักงาน) ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 2 คน 

กสร.ภาษาไทย    จ านวน 0  คน 

กสร.คณิตศาสตร์    จ านวน 6  คน 

กสร.วิทยาศาสตร ์    จ านวน 1  คน 

กสร.ภาษาอังกฤษ    จ านวน 6  คน 

กสร.ภาษาต่างประเทศที่ 2   จ านวน 4  คน 

กสร.สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 2  คน 

กสร.สุขศกึษาและพลศึกษา   จ านวน 2  คน 

กสร.ศิลปะ    จ านวน 1  คน 

กสร.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  จ านวน 1  คน 

วุฒิการศึกษา : ครูอัตราจ้าง จ านวน 23 คน  ( 

17.39% 

82.61% 

ปริญญาโท  จ านวน    4 คน 

ปริญญาตรี   จ านวน   19 คน 

: 4)
คน 

: 2 คน 

ลูกจ้างประจ า    จ านวน 13  คน 

ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน 23  คน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน (ชั่วคราว)  จ านวน 23  คน 

วุฒิการศึกษา : ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน 69 คน  ( 

 4.35% 

27.53% 

53.62% 

ปริญญาโท  จ านวน    3 คน 

ปริญญาตรี   จ านวน   19 คน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี   จ านวน   37 คน 

: 3)
คน 
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ตารางที่ 1.2 จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ) จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ปีการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า รวม 

2560 2 81 111 1 195 

2559 2 76 107 1 186 

2558 2 68 100 1 171 

ตารางที่ 1.3 อัตราก าลังครูประจ าการเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2559 - 2570 (แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

กสร. 
ข้าราชการ 
ปีการศกึษา  

2560 

ครูเกษียณอายุราชการ / ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้บริหาร 4 1 1        1  
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา 6    1  1    1 1 
ภาษาไทย 17 1 2   1    1  1 
คณิตศาสตร์ 28 1 1 1   1 3   1  
วิทยาศาสตร์  50 1 2 1 2 2    1  1 
ภาษาอังกฤษ 19 1 1   3 2 3 1    
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 11  1          
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15  1  1   4  1   
สุขศึกษาและพลศึกษา 11 1  2   1    1  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  21 2 2 1 2 4       
ศิลปะ 6  1          
แนะแนว 7 2       1    
งานอนามัย 1  1          

รวม 196 10 13 5 6 10 5 10 2 3 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 1.1 อัตราก าลังครูประจ าการเกษียณอายุราชการเปรียบเทียบ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2570) 
 
 



 
 
 

16 | ห น้ า   งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ครู : นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

1 : 21 
 

: 

ตารางที่ 1.4 จ านวนนักเรียนปกีารศึกษา 2558 – 2560 
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1,451 1,537 1,421 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,449 1,414 1,478 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,413 1,401 1,381 

รวมทั้งสิ้น 4,313 4,352 4,280 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จาก งานทะเบยีนวัดผล (สมุดค้นนามนักเรียน ปีการศึกษา 2560) 

ตารางที่ 1.5 อัตราส่วนครู : นักเรียน ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ปีการศึกษา จ านวนครู จ านวนนักเรียน อัตราส่วน 
2558 185 4,313 1 : 23 
2559 172 4,352 1 : 25 
2560 196 4,280 1: 21 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4 – 6  (แยกแผนการเรียน) 

แผนการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาสเปน - 1 1 
ภาษาฝรั่งเศส 2 2 2 
ภาษาเยอรมัน 2 2 2 
ภาษาญี่ปุ่น 2 2 2 
ภาษาจีน  1 1 1 
ภาษาจีน – ภาษาสเปน 1 - - 
ภาษาเกาหลี 1 - - 
ภาษา – คณิต 3 4 1 
วิทย์ – คณิต 23 23 ภาษา – คณิต (วิทย์)  

1 ห้องเรียน 
สายวิทย์  22 ห้องเรียน 

รวม 35 35 35 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 
อาคารเรียน จ านวน   9   หลัง  ประกอบด้วย 
 

ตึก  1 เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนฝั่งถนนพญาไท ประกอบไปด้วย 
- ห้องฯพณฯศ.มล.ปิ่น มาลากุล - ห้องประชุม 22 
- ส านักงานผู้อ านวยการ - ห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง 
- กลุ่มการบริหารงบประมาณฯ - ห้องเรียนรวม 44 
- ห้องพยาบาล - ห้องเรียน จ านวน 9 ห้อง 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี  2  
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย (ห้องบุษบาบัณ) 
- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศท่ี 2  (Salle de langue) 

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

ตึก  2   ประกอบไปด้วย   
- กลุ่มบริหารวิชาการ - ห้องเกียรติยศ 111 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ห้องกระจายเสียง 
- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป - ห้องจัดตารางสอน 
- ฝ่ายนโยบายและแผน - ห้องนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ 
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ห้องบริการเอกสาร 
- ห้องทะเบียน-วัดผล - ห้องแนะแนว 
- ห้องพิพิธภัณฑ์หินแร่ - ห้องพักครู จ านวน 4 ห้อง 
- สวนหิน - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย    - ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 

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

ตึก  3   ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
- ห้องเรียนรวม 202 - ห้องโครงงานอัจฉริยภาพวิทย์ 
- ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้อง Smart School 
- ห้องพักครู จ านวน 5 ห้อง - ห้องเรียน จ านวน 11 ห้อง 
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ตึก  9  ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และห้อง Server 
- ห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพ ชมรมถ่ายภาพ 
- ห้องเรียนรวม (โสตทัศนศึกษา) 
- สหกรณ์โรงเรียน - ห้องสมุดตึก 9 
- ห้องพักครู จ านวน 2 ห้อง - ห้องเรียน จ านวน 13 ห้อง 

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

ตึก  คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ  ประกอบไปด้วย   
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 - 2 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1- 2 - ห้องปฏิบัติการเคมี 
- ห้องพักครู จ านวน 2 ห้อง - ห้องเรียน จ านวน 17 ห้อง 

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

ตึก ศิลปะ ประกอบไปด้วย   
- ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ห้องพันธุวิศวกรรม 1 - 2 
- ห้องปฏิบัติการนาโนเคมี 
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
- ห้องพักครู จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องเรียน จ านวน 13 ห้อง 

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

ตึก  50 ปี ประกอบไปด้วย  
- โรงอาหาร  - ห้องคณะกรรมการ ก.ช. 
- ห้อง Smart School - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
- ห้องประชุม 531 - ห้องชมรมดุริยางค์ 
- ห้องชมรมดนตรีสากล - ห้องพักครู จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

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

ตึก  60 ปี ประกอบไปด้วย 
- ห้องพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน  
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 - 2  
- ห้องพักครู จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องประชุมตึก 60 ปี ห้องโสตทัศนศึกษา  

ห้องประชุมคุณหญิงบุญเล่ือน เครือตราชู 1 และ 2 
- ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง 
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ตึก  55 ป ีประกอบไปด้วย   

- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 - 2 - ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศท่ี 2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
- ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องพักครู จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องเรียนรวม (ชั้น 1) - ห้องเรียน จ านวน 13 ห้อง 

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

ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ประกอบไปดว้ย   
- ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
- ห้องสมุดสารานุกรมไทย - ห้อง ICT 1 – 4 
- ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- ห้องประชุม ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล - ห้องโรบอท 
- ห้องเรียนรวม (มัลติมีเดีย) - ห้องไร้พรมแดน 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ห้องอัจฉริยภาพ 
- ห้องพักครู จ านวน 2 ห้อง - ห้องเรียน จ านวน 9 ห้อง 
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ตารางที่ 1.7 ห้องปฏิบัติการ / ห้องเรียนรวม / ศูนย์การเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3 ห้อง 60   ตึกศิลปะ 

ห้อง 124 ตึก 2 
ห้อง 634 ตึก 55 ปี 

ห้องปฏิบัติการเคมี 6 ห้อง 63 ตึกศิลปะ 
ห้อง 213 ตึก 3 

ห้อง 511 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้อง 644 ตึก 55 ปี 

ห้อง 811,816 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ห้อง 311,336,346 ตึก 60 ปี 

ห้อง 521 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้อง 641 ตึก 55 ปี 

ห้อง 831,841 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 6 ห้อง 61,62 ตึกศิลปะ 

ห้อง 513 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้อง 643 ตึก 55 ปี 

ห้อง 826,836 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 
ห้องปฏิบัติการ Robot 2 ห้อง 447,448  

ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 
ห้องโครงงานอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 252 ตึก 3 

รวม 26  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 1 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 

รวม 1  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 3 ห้อง 67,68 ตึกศิลปะ 

ห้อง 623 ตึก 55 ปี 
รวม 3  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศท่ี 2  1 ห้อง 42 ตึก 1 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง 624 ตึก 55 ปี 

รวม 2  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 1 ห้อง 52 (บุษบาบัณ)  ตึก 1 
รวม 1  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง SMART School (275) ตึก 3 
ห้อง คอมฯ 1  ชั้น 1 ตึก 9  
ห้อง คอมฯ 2  ชั้น 1 ตึก 9 
ห้อง คอมฯ 3  ชั้น 2 ตึก 9 

ห้อง คอมฯ 4 ชั้น 2  ตึก 50 ปี 
ห้อง คอมฯ 5 ชั้น 3  ตึก 55 ปี 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 

ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 1 ห้อง 635  ตึก 55 ปี 
ห้องปฏิบัติการเรือนเกษตร 1 เรือนเกษตร 

รวม 9  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 2 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1  ตึก 55 ปี 

ห้อง 623 ชั้น 2  ตึก 55 ปี 
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้องดนตรีสากล ช้ัน 3   ตึก 50 ปี 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 2 ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 3  ตึก 50 ปี 
ห้องศิลปะ 1 ห้อง 621 ชั้น 2 ตึก 55 ปี 

รวม 6  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวนสนาม บริเวณ 
สนามเทนนิส 2 หน้าห้องสมุด 
สนามตะกร้อ   1 ตึก 9 
สนามวอลเลย์บอล   2 ตึก 2 

ตึก 9 
สนามบาสเกตบอล   3 ตึก 2 

ตึก 9 
ข้างห้องสมุด 

สนามฟุตซอล 1 ข้างห้องสมุด 
สนามฟุตบอล / ลู่ว่ิง   1 ข้างตึก 9 

รวม 10  
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ห้องเรียนรวม 
ห้องเรียนรวม จ านวนห้อง ชื่อห้อง / ตึก 

ห้องเรียนรวม ตึก1  1 ห้อง 44 ตึก 1 
ห้องเรียนรวม ตึก 3 1 ห้อง 202 ตึก 3 
ห้องเรียนรวม ตึก 8 6 ห้อง 711,712,715, 721,722,726 

ตึก 8 
ห้องเรียนรวม ตึก 9 1 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ตึก 9 
ห้องเรียนรวม ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 1 ห้อง intelligent  ชั้น 2  

ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 
รวม 10  

ห้องและอาคารสนับสนุนกิจกรรม  ประกอบไปด้วย 
- ห้องเกียรติยศ 111 - ห้องประชุม ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  -    ห้องสมุดสารานุกรมไทยฯ 
- หอสมุด ม.ล. ปิ่น  มาลากุล - หอประชุมใหญ ่  - อาคารนันทนาการ 
- อาคารประชาสัมพันธ ์  - โรงพลศึกษา   - ศาลาปิ่นหทัย   
- อาคารพุทธรักษา   - ศาลาพระเกี้ยวแก้ว   - ศาลาดนตรีไทย   
- ลานจามจุรีศรีโพธ์ิ   - ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   - ลานอเนกประสงค์ตึก 60 ปี 
- ลานอเนกประสงค์ตึก 50 ปี   - ลานอเนกประสงค์ตึกคุณหญิงหรั่งฯ                    - ลานอเนกประสงค์ 70 ปี ต.อ. 
- ตึก 8 - ศาลาปิ่นมาลาภิรมณ์  
- ห้องประชุม คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 1  - ห้องประชุม คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 2 

.................................................................................................................................................................................................................... 
โรงอาหาร ประกอบไปด้วย 

- โรงอาหารหอประชุมใหญ่ - โรงอาหารตึก 50 ปี - โรงอาหารตึก 55 ปี  

.................................................................................................................................................................................................................... 
โรงจอดรถ  ประกอบไปด้วย 

- โรงจอดรถตึก 2 - โรงจอดรถตึก 3 - โรงจอดรถตึก 60 ปี - โรงจอดรถตึก ศิลปะ 
- โรงจอดรถตึก 9 - โรงจอดรถตึก 55 ปี - โรงจอดรถตึกคุณหญิงหรั่งฯ 

.................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานอาคารสถานที ่
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ตารางที่ 1.8  สถิติการใช้ห้องเรียนและห้องปฏบิัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน     

 ตึก 1 9 252 20,160  

 ตึก 2 10 278 22,240  

 ตึก 3  11 327 26,160  

 ตึก 9 13 434 34,720  

 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 17 628 50,240  

 ตึก 55 ปี 13 433 34,640  

 ตึก 60 ปี 10 317 25,360  

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 9 280 22,400  

 ตึกศิลปะ 13 404 32,320  

 รวมจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 105 3,353 268,240  

2 ห้องเรียนรวม     

 ตึก 1 1 21 252  

 ตึก 2 1 - - ไม่มีห้องเรียนรวม 

 ตึก 3 1 -  3 ครั้ง  

 ตึก 9 1 - 30 ครั้ง  

 ตึก 55 ปี 1 - 10 ครั้ง  

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 1 - - ไม่มีห้องเรียนรวม 

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 - - ไม่มีห้องเรียนรวม 

 อาคารเรือนเกษตร 1 26 312  

 รวมจ านวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 7    

3 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์     

 3.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป     

 ตึก 2 1 1 - 
เปิดบริการช่วงพัก

การวัน 

 ตึก 55 ปี 1 - -  

 ตึกศิลปะ 1 - -  
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ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

 3.2 เคมี     

 ตึก 3  1 11 132  

 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 2 16 192  

 ตึก 55 ปี 1 20 240  

 ตึกศิลปะ 3 9 108  

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 21 252  

 3.3 ฟิสิกส์     

 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 2 20 240 ได้ข้อมูลเพียง 1 ห้อง 

 ตึก 55 ปี 1 - -  

 ตึก 60 ปี 3 52 624 ได้ข้อมูลเพียง 2 ห้อง 

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 - -  

 3.4 ชีววิทยา     

 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 2 17 204 ได้ข้อมูลเพียง 1 ห้อง 

 ตึก 55 ปี 1 20 240  

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 14 168  

 3.5 Robot     

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 2 - -  

 3.6 ห้องเรียนรวมวิทย์     

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 - -  

 ตึก 8 5 - -  

 
3.7 ห้องโครงงานอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 

1    

 ตึก 3  1 18 216  

 
รวมจ านวนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 

11    
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ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

4 ห้องปฎิบัติการทางภาษา     

 4.1 ภาษาอังกฤษ     

 ตึกศิลปะ 1 - -  

 4.2 ภาษาไทย     

 ตึก 1 1 - -  

 4.3 ภาษาฝรั่งเศส     

 ตึก 1 1 30 360  

 4.4 ภาษาญี่ปุ่น     

 ตึก 55 ปี 1 7 84  

 4.5 ภาษาเยอรมัน 0 0 0 ไม่มีห้องดังกล่าว 

 4.6 ภาษาเสเปน 0 0 0 ไม่มีห้องดังกล่าว 

 4.7 ภาษาจีน 0 0 0 ไม่มีห้องดังกล่าว 

 
รวมจ านวนห้องปฎิบัติการทาง
ภาษาท้ังหมด 

4    

5 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์     

 ตึก 3 1 12 144  

 ตึก 9 3 40 480  

 ตึก 50 ปี 1 30 360  

 ตึก 55 ปี 1 14 168  

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 1 16 192  

 
รวมจ านวนห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

7    

6 ห้อง ICT     

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 3 16 192  

 รวมจ านวนห้อง ICTทั้งหมด 3    

7 ห้องปฎิบัติการสาธารณสุข     

 ตึก 55 ปี 1 - -  

 
รวมจ านวนห้องปฎิบัติการ
สาธารณสุขทั้งหมด 

1    

 
 
 
 



 
 
 

26 | ห น้ า   งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

8 ห้องปฎิบัติการศิลปะ     

 8.1 ดนตรีไทย     

 ตึก 55 ปี 2 18 216 
อีก 1 ห้องใช้ส าหรับ  
วงดนตรีไทยซ้อม 

 8.2 ดนตรีสากล     

 ตึก 50 ปี 1 18 216  

 8.3 นาฏศิลป ์     

 ตึก 50 ปี 2 35 420  

 8.4 ศิลปะ     

 ตึก 55 ปี 1 34 408  

 
รวมจ านวนห้องปฎิบัติการศิลปะ
ทั้งหมด 

6    

9 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้     

 9.1 ภาษาไทย     

 ตึก 1 1 - - 
เปิดใช้ทุกวันท าการ
ตามเวลาราชการ 

 9.2 วิทยาศาสตร์     

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 - - 
เปิดใช้ทุกวันท าการ
ตามเวลาราชการ 

 9.3 สังคมศึกษาฯ     

 ตึก 2 1 - - 
เปิดใช้ทุกวันท าการ
ตามเวลาราชการ 

 9.4 ภาษาอังกฤษ     

 ตึก 3 1 - - 
เปิดใช้ทุกวันท าการ
ตามเวลาราชการ 

 
รวมจ านวนห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

4    
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ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

10 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 
10.1 ห้องหัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

    

 ตึก 50 ปี 1 40 3,600  

 
10.2 ห้องคณะกรรมการนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    

 ตึก 50 ปี 1 - -  

 
10.3 ห้องประชุมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

    

 ตึก 50 ปี 1 - -  

 10.3 ห้องดุริยางค์     

 ตึก 50 ปี 1 - -  

 
รวมจ านวนห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

4    

11 ห้องประชุม     

 ตึก 1 (ห้อง 22) 1 - - 
ใช้ประชุมผู้บริหาร
ทุกวันอังคาร ต้ังแต่ 
08.00 - 12.00 น. 

 ตึก 2 (ห้อง 111) 1 - 45 ครั้ง 
บางกรณีใช้ในการ
เรียนและการสอบ 

 ตึก 60 ปี 1 - 33 ครั้ง  

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 1 - 21 ครั้ง  

 ตึก 8 1 - -  

 รวมจ านวนห้องประชุมทั้งหมด 5    

12 ห้องส านักงาน     

 ตึก 1 2 80 7,200  

 ตึก 2 8 320 28,800  

 ตึก 8 2 80 7,200  

 
รวมจ านวนห้องส านักงาน
ทั้งหมด 

12 480 43,200  
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ล าดับที่ ชื่อห้อง จ านวน 
สถิติการใช้ ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
สรุปสถิติการใช้/

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

13 ห้องพักครู     

 ตึก 1 3 120 10,800  

 ตึก 2 5 200 18,000  

 ตึก 3 2 80 7,200  

 ตึกศิลปะ 2 80 7,200  

 ตึก 9 2 80 7,200  

 ตึกคุณหญิงหรั่งฯ 3 120 10,800  

 ตึก 55 ปี 1 40 3,600  

 ตึก 60 ปี 3 120 10,800  

 ตึก เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 2 80 7,200  

 ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 120 10,800  

 
รวมจ านวนห้องส านักงาน
ทั้งหมด 

26 1,040 93,600  

หมายเหต ุ: ข้อมูล จาก กลุม่การบริหารงานทั่วไป 
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ตอนที่ 2 โครงร่างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนได้สืบสานปณิธานของ ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยน าหลักการเบื้องต้น 8 ข้อ ของท่าน มาเป็น
แนวการพัฒนาวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และวิถีเตรียมอุดมศึกษา  ได้ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีรูปแบบผู้น าเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ TU Excellence  Leadership Model ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2.1  TU Excellence  Leadership Model 

 

ดร.ปรเมษฐ์  โมลี 
ผู้อ านวยโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่ พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน 

 
 

นายศรไชย   สาริกะวณิช 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคลากร 

นายทรงเกียรติ    เทพประเสน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารวิชาการ 

ว่าท่ีร้อยตรีมานพ เพญ็รัศมี 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 

นายจงชัย  เจนหัตถการกิจ 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการ 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

นางสมจิตต์  ติณจินดา 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตอนที่ 2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2.2  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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แผนภาพที ่9  นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทีถ่ือเป็นพันธกิจ 

แผนภาพที ่2.3  นโยบายโรงเรยีนเตรียมอุดมศกึษาที่ถือเป็นพันธกิจ 

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.4  วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์/กลยุทธ์หลัก 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพ.ศ. 2559 - 2561 

“โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม  
พร้อมส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

มุ่งม่ันบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ  

ตามหลักธรรมาภิบาล 
และเนน้การมีส่วนร่วม 

จัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้าน

วิชาการ  
 

1. 2. 

3. 4. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กร  
แห่งการเรียนรู ้

ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มี
จริยธรรมเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู ้

นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ที่ถือเป็นพันธกิจ 

1. 
มีการบริหารจัดการที่เป็น

เลิศตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ TQA 

2. 
มีหลักสูตรและกระบวน  

การเรียนการสอนที่ 
เป็นเลิศด้านวิชาการและ

คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย 

3. 
มีบรรยากาศที ่

เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. 
บุคลากรมีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้

กลยุทธ์หลัก 
 กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผู้เรียนมีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ คุณธรรมและรักษ์ความเป็นไทย  

 กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้รักองค์กร    
มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
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ตอนที่ 2 แผนที่กลยุทธม์ุมมองการบริหารจัดการ/กระบวนการภายในแนวทาง TQA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2.5 แผนที่กลยทุธม์ุมมองการบริหารจัดการ/กระบวนการภายในแนวทาง TQA 
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ตอนที่ 2 รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  

นายกนก อินทรัมพรรย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายวิศรุต สนธิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  

นางพรศิร ิมโนหาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายวรนันท์ อุทารจิตต ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ์ตรีวิจติรศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นาวาเอกอัชฌา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
กรรมการ 

นางสมจิตต์ ติณจินดา 

ผู้แทนคร ู
กรรมการ 

นายธงชัย ล่ าซ า 

ผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์บัญชา ชลาภิรมย์ 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 
กรรมการ 

นายนิรันดร์ ประดิษฐกลุ 

ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการ 

พระเทพญาณวิศิษฏ์ ปัญเศษ 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
กรรมการ 

พระปริยัติสารเวท ีนาชัยดี 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
กรรมการ 

นายปรเมษฐ์ โมล ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ  
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นายปรเมษฐ์  โมล ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประธาน 

นายศรไชย  สาริกะวณิช 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงบประมาณและบุคลากร  

นายทรงเกียรติ  เทพประเสน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ว่าท่ี ร.ต.มานพ  เพ็ญรัศม ี

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นายจงชัย  เจนหัตถการกิจ 

ครูช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฯ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

นางสมจิตต์  ติณจินดา 

ครูช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฯ      

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ 
หัวหน้ากลุม่สาระฯคณิตศาสตร์ 

นางพิรัลรัตน์  ร่วมวงษ์วณิช 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

และหัวหน้างานพัสด ุ

นางถนิมาภรณ์  ตั้งตรยัรัตนกุล 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการและ 

หัวหน้ากลุม่สาระฯวิทยาศาสตร์  

นางสาวเตือนใจ  ใจสิงห์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการและ 

หัวหน้ากลุม่สาระฯสงัคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

นางสาววณิชชา  อุชุวัฒน์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ

หัวหน้าตกึ 60 ปี 

นายเผด็จ  จติรากร 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ

หัวหน้าตกึศิลปะ 

นางอัมพา  ณ พัทลุง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ 

หัวหน้า ตึก 2  

นางสุนันท์  ปรารมย ์

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายนโยบายและแผน  

และหัวหน้างานแผนงาน  

นางสาวชณภา  กลิ่นยีสุ่่น 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯและ 

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน  

นางสาวศิริพร  พันธุ์ด ี

หัวหน้ากลุม่สาระฯภาษาไทย    

นางสาวจุฑารัตน์  จรญูรักษ์  

หัวหน้ากลุม่สาระฯ 
ภาษาอังกฤษ  

นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม 

หัวหน้ากลุม่สาระฯ ภาษาต่างประเทศที ่2 
หัวหน้างานประชาสมัพันธ์และ 

นางเบญจวรรณ  สุรินทร์ 

หัวหน้ากลุม่สาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชรา  คงแก้ว 

หัวหน้ากลุม่สาระฯ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

นางนงค์ลักษณ์  ฉมิพาล ี

หัวหน้ากลุม่สาระฯ ศิลปะ   

นางศศิวิมล  มีฤทธิ ์

หัวหน้างานห้องสมดุ 

นางสาวสุดารตัน์  วิริยาธิปัตย ์

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 

นายยงยุทธ  โรจนวรเกียรติ 

หัวหน้างานแนะแนว 

นางดวงพร  ใจเพิ่ม 

หัวหน้าตกึ 50 ปีและ 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

นางมะลิวลัย์  กอสกุล 

หัวหน้าตกึ 1   

นางสาวนนทลี  รตันสทิธิ์ 

หัวหน้าตกึ 3 

นางสาวบุษยพรรณ  บุญญพันธุ์ 

หัวหน้าตกึ 9 

นายสุเมธา  ศรีอุทธา 

หัวหน้าตกึ 55 ปี 

นางรัตน์สุณี  สุขพณิชนันท ์

หัวหน้าตกึคุณหญิงหร่ังฯ 

นางสาววัลยา  เลิศวิสทุธิไพบูลย์  

หัวหน้าตกึเฉลมิพระเกียรติฯ 72 พรรษาฯ 

นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย 

หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาวสิริรตัน์ อนันตว์ัฒนาพร 

หัวหน้างานไอซทีี 

นางสาวอังคณา ปรีชาเมตตา 

งานการเงิน 

นายอนันต์  ปัญญาค าเลิศ 

ช่วยเหลือโรงเรียนด้านกิจกรรม 

ดร.ไพโรจน์  ตันบรรจง 

ช่วยเหลือโรงเรียนด้านสวัสดิการ 

รศ.ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ 

ช่วยเหลือโรงเรียนด้านวิชาการ   

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี   

ช่วยเหลือโรงเรียนด้านชุมชนและสังคม 

นางสาวพิมพ์พร  ตันนริัตร ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตอนที่ 2 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและคร ูเตรียมอุดมศึกษา วาระ 2558 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ ์

นายกสมาคมผูป้กครองและครู เตรียมอุดมศึกษา 
 

อุปนายก คนที่ 1 นายปรเมษฐ ์ โมล ี
อุปนายก คนที่ 2 นพ.จรินทร ์ โรจน์บวรวิทยา 
อุปนายก คนที่ 3 นายวัธนชัย วิรยศิร ิ
อุปนายก คนที่ 4 นายสมศักดิ ์ จิตติพลังศรี 
อุปนายก คนที่ 5 นายธีรวัฒน ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 
เหรัญญิก นางสาวศิริรตัน ์ สาครินทร ์  
ช่วยเหรัญญิก ว่าที่รอ้ยตรี มานพ เพ็ญรัศม ี
กิจกรรม/ปฏิคม นายวีรวุฒ ิ สรรพกิจ 
ช่วยกิจกรรม/ปฏิคม นางกนก นคราวงศ ์
ช่วยกิจกรรม/ปฏิคม นางมะลิวัลย์ กอสกุล 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ด ี
ช่วยฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนา นายทรงเกียรต ิ เทพประเสน 
ช่วยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา นางสุภาณี พงศ์พันธุ์ภักด ี
นายทะเบียน นางสาววิภาว ี ฉัตรศิริ 
ช่วยนายทะเบียน นายศรไชย สาริกะวณิช 
ประชาสัมพันธ ์ นางนิรมล ทิรานนท์ 
ช่วยประชาสัมพันธ ์ นางวณิชชา อุชุวัฒน ์
กรรมการกลาง นายวิรัต จันทร์ศริิวัฒนา 
กรรมการกลาง นายทัพพ์ศรณ์ ทรัพย์สรณ 
เลขาธิการ นางกรรัตน ์ โกษาคาร 
ช่วยเลขาธิการ นางสมจิตต ์ ติณจินดา 
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ตอนที่ 2 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถมัภ์ ประจ าปี 2559 - 2560 

 

 
 
 
 

 
 

คุณนฤมล  ศิริวัฒน์ 
นายก สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 อุปนายก คนที่ 1 คุณวาสนา ปิ่นสินชัย      
 อุปนายก คนที่ 2   คุณวรงค ์ วงศ์วรกุล      
 อุปนายก คนที่ 3  คุณเกรียงศักดิ ์ ชาญชนะโยธิน  
 อุปนายก คนที่ 4  ดร. สทุธิพล ทวีชัยการ   อุปนายกรุ่น 39  
 อุปนายก คนที่ 5  คุณศรินทร์ญา ตันติรุง่โรจน์ชัย  อุปนายกรุ่น 40 
 อุปนายก คนที่ 6 นพ. กิตติศักดิ ์ คณาสวัสดิ์ อุปนายกรุ่น 41 
  

ฝ่ายเลขาธิการ คุณอภิชา เรืองศรี    เลขาธิการ  
   คุณพัชร ี บุญแก้ว  คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล 
   คุณนันทวัน วิมานรัตน ์ คุณจณัญญา บุบผาชื่น 
   คุณชาติชาย วิริยะพานิช 
 อนุกรรมการ   คุณอุบล สาธิตะกร คุณสุรีย ์ อรรถคัมภีร ์
   คุณวัจน์จรยี ์  

ฝ่ายเหรัญญิก คุณเจริดจันทร ์ โปราณานนท ์   เหรัญญิก  
  คุณเสาวรภย์ ธรรมานรุักษ์กุล คุณไขศร ี เนื่องสิกขาเพยีร 
  คุณชลรัก สายวัฒน์  คุณไพศาล ศรีเจรญิจิตร ์
 อนุกรรมการ   คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท ์   

นายทะเบียน คุณวีระ ตติยวัฒนชัย นายทะเบียน 
  คุณวันด ี พืชผา  ผู้ช่วยนายทะเบยีน 
  คุณพรรณธิดา บุปผาค า  ผู้ช่วยนายทะเบยีน  
  ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิรกิุล  ผู้ช่วยนายทะเบยีน 
 อนุกรรมการ ทพญ. พวงเพชร เสรฐภัคด ี

กรรมการกลาง คุณพิรญาณ ์ ตันติรัฐพงศ ์ คุณมานิต บูรณะเศรษฐกุล 
  คุณกิตต ิ ศรีสวัสดิ์พงษ ์ คุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ 
  นพ. สมยศ อนันตประยรู คุณประศักดิ ์ บัณฑุนาค 
 อนุกรรมการ คุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ 

 

 



 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   39 | ห น้ า  
 

 ฝ่ายหารายได ้ คุณสัณฐิภูมิ ์ คัณธาระคุปต ์ ประธานฝ่ายหารายได ้
  พลเรือตรีธรีัช หทยีช  คุณกรรัตน ์ โกษาคาร 
  คุณณัฏฐ์ อุปถัมภากุล คุณอ้อยทิพย ์ เหราบัตย ์
  นาวาเอก (พิเศษ) นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล 
ฝ่ายกจิกรรมและสันทนาการ คุณโกมินทร ์ พิมทะโนทัย ประธานฝ่ายกิจกรรม 
   คุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์ คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา 
  คุณชม ตันติธรรมถาวร คุณเสาฐ์วลักษณ์ โรจนพฤกษ ์
  คุณพรรณ ี ตรีเจริญรัตน ์ คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี 
  อนุกรรมการ คุณนภิสรา วงษ์สว่าง คุณมรกต จริตควร 
  คุณจิรศักดิ ์ เนื่องสิกขาเพยีร คุณสุดาพร เทสนะนาวิน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คุณฉลาด แก้ววิเศษ คุณศุภชัย ภาคสังข์ 
  คุณช่อทิพย ์ รัตนการุณย ์
 อนุกรรมการ ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ ์ คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล 
  คุณสันต ิ  

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ ์ คุณภารด ี กัมปนานนท ์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ ์
  ทพ. ม.ล. อภิวุฒิ   เกษมสันต ์ คุณพัชราพร สุมาวงศ์ 
  นพ. สุทัศน ์ ดวงดเีด่น คุณณัฐ  กรศรทีิพา 
  คุณนิสาลักษณ ์ จันทรศร ีคุณธานุกร รุมาคม 
  คุณชัยรัตน ์ พันเลิศศถุงคาร 
 อนุกรรมการ คุณกฤษณีพร ทวิชศร ี  คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ คุณณิยะดา จ่างตระกูล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  คุณรัชดา ลี้ตระกูล  คุณวันทนีย ์ จารึก 
  ดร.ปริญญา ทุมสท้าน คุณสมชาย อออุดมยุทธ 
  รศ.ดร. ณฐัมา   พงศ์ไพโรจน ์
  อนุกรรมการ พันตรี ดร. ราเชน   มีศรี  คุณศิริกุล วงศ์วส ุ
  คุณพรรณวด ี ค าไชยวงค ์ คุณลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ ์  
  คุณพัชร ี วัธนเวคิน 

ฝ่ายปฏิคม คุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ ์ ประธานฝ่ายปฏิคม 
  คุณขวัญจติ ศิริทรัพย์สถิต คุณเสริมศักดิ ์ ชัยฤทธิ ์
  คุณบัณฑิต สายวิไล  ทพญ. สุกันยา นาคอ่อน 
  คุณวีรวัต คุณานุกูล คุณธนฉัตร กานยะคามิน 
  คุณธัญญารัตน ์ วิรัตน์โยสินทร ์
 อนุกรรมการ คุณเกริกเกียรติ ปานะภาค คุณเสถียร ตันติวีรส ุ
  คุณมารศร ี   นางมัลลี  กรรณสูต  
  นายกิจจา ประชาผดุง  

 

 

 



   
  
 

  

40 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ฝ่ายสาราณยีกร คุณยิ่งศักดิ ์ สุคนทรัพย ์ ประธานฝ่ายสาราณียากร 
  คุณอัปสร เพชรชาต ิ คุณแสงสุรีย ์ สุรี 
  คุณเกศิน ี สุทธาวรางกูล คุณศิระ  วิสุทธิโกศล 
 อนุกรรมการ ดร. นริันดร ์ หาญพณิชพันธ ์ นพ. ชาญชัย ปวงนิยม 

ฝ่ายวชิาการและพัฒนาโรงเรียน   รศ. นพ. ศิรชัย   จินดารกัษ ์  ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน    
  รศ.ดร. ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย  คุณสุธี   พนาวร 
  นพ.สุทัศน์  ดวงดเีด่น ดร.วชิรา  อารมณ์ด ี
  คุณปริญญา   เปาทอง  ทพ.สมยศ  นะล าเลียง 
 อนุกรรมการ ดร. พญ. นันทวนั       ชอุ่มทอง                     ดร.รวี     งามโชคชัยเจรญิ 

ผู้แทนโรงเรยีน อาจารยย์งยทุธ  โรจนวรเกียรต ิ
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ตอนที่ 3 ด้านผู้เรียน (สถิติคะแนน O-NET) 
 

ตารางแสดงสถิติคะแนน O-NET สูงสุดของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 - 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตารางที่ 3.1 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

ภาษาไทย 2551 92.00 92.00 

2552 92.00 92.00 

2553 92.00 92.00 

2554 90.00 87.00 

2555 96.00 96.00 

2556 97.50 97.50 

2557 95.00 95.00 

2558 96.50 96.50 

2559 97.00 96.50 

กราฟที่ 3.1 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาภาษาไทย 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net สูงสุดวิชาภาษาไทย โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของประเทศ 

ยกเว้นปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2559 

 

 

 

ตารางที่ 3.2 สถิติคะแนน O-NET  เฉลี่ยวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

ภาษาไทย 2551 46.50 74.48 

2552 46.47 75.71 

2553 42.61 70.61 

2554 41.88 66.22 

2555 47.19 77.12 

2556 49.26 79.06 

2557 50.76 77.97 

2558 49.36 81.25 

2559 52.29 81.62 

กราฟที่ 3.2 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาไทย 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาภาษาไทย โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชา

ภาษาไทยของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตารางที่ 3.3 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 2551 100.00 100.00 

2552 100.00 100.00 

2553 100.00 100.00 

2554 100.00 100.00 

2555 100.00 100.00 

2556 100.00 100.00 

2557 100.00 100.00 

2558 100.00 100.00 

2559 100.00 100.00 

กราฟที่ 3.3 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาคณิตศาสตร ์

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน  O – Net สู ง สุ ด วิ ช าคณิ ตศาสตร์  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของ

ประเทศ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.4 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 2551 36.08 77.21 

2552 28.56 70.73 

2553 14.99 65.55 

2554 22.73 71.51 

2555 22.73 69.75 

2556 20.48 70.93 

2557 21.74 73.43 

2558 26.59 75.76 

2559 24.88 74.86 

กราฟที่ 3.4 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตร์ของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตารางที่ 3.5 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์ 2551 95.00 95.00 

2552 91.25 91.25 

2553 92.00 92.00 

2554 90.00 86.00 

2555 93.22 91.97 

2556 93.00 93.00 

2557 93.00 91.00 

2558 90.00 89.00 

2559 92.00 92.00 

กราฟที่ 3.5 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน  O – Net  สู งสุดวิชาวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของ

ประเทศ จ านวน 5  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2551 ,              

ปีการศึกษา 2552 , ปีการศึกษา 2553 , ปีการศึกษา 2556 

และ ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

ตารางที่ 3.6 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์ 2551 33.70 63.75 

2552 31.03 57.61 

2553 30.90 61.04 

2554 27.90 54.38 

2555 33.10 59.76 

2556 30.48 59.30 

2557 32.54 59.63 

2558 33.40 58.05 

2559 31.62 59.64 

กราฟที่ 3.6 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ ย วิ ช าวิ ทยาศาสตร์  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net 

เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ตารางที่ 3.7 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาสังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

สังคมศึกษา 2551 85.00 82.00 

2552 85.00 85.00 

2553 87.00 85.50 

2554 83.75 81.88 

2555 88.13 88.13 

2556 86.88 86.88 

2557 81.00 80.00 

2558 81.00 81.00 

2559 83.00 81.00 

กราฟที่ 3.7 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาสังคมศึกษาฯ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน  O – Net  สู งสุดวิชาสังคมศึกษาฯ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของ

ประเทศ จ านวน 4  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2552 ,              

ปีการศึกษา 2555 , ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 

2558  

 

 

 

ตารางที่ 3.8 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

สังคมศึกษา 2551 34.72 56.74 

2552 36.00 58.93 

2553 46.51 66.05 

2554 33.39 55.84 

2555 36.27 58.45 

2556 49.26 57.89 

2557 50.76 60.07 

2558 49.36 72.51 

2559 35.89 58.56 

กราฟที่ 3.8 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ ยวิ ชาสั งคมศึ กษาฯ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net 

เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ตารางที่ 3.9 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

2551 99.00 99.00 

2552 100.00 100.00 

2553 100.00 99.00 

2554 98.00 96.00 

2555 98.00 98.00 

2556 98.00 98.00 

2557 99.00 99.00 

2558 99.00 99.00 

2559 100.00 98.75 

กราฟที่ 3.9 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน  O – Net  สู งสุดวิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของ

ประเทศ จ านวน 6  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2551 ,              

ปีการศึกษา 2552 , ปีการศึกษา 2555 , ปีการศึกษา 2556  

ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558  

 

 

 

ตารางที่ 3.10 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

2551 30.68 68.20 

2552 23.98 70.03 

2553 19.22 68.70 

2554 21.80 69.19 

2555 22.13 71.88 

2556 25.35 76.77 

2557 23.44 72.30 

2558 24.98 75.76 

2559 27.76 79.77 

กราฟที่ 3.10 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ ยวิ ช าภาษา อังกฤษ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net 

เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตารางที่ 3.11 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาสุขศึกษา 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

สุขศึกษาฯ 2551 92.50 92.50 

2552 78.00 72.00 

2553 92.50 90.00 

2554 86.25 83.75 

2555 90.00 87.50 

2556 97.50 93.75 

2557 92.50 90.00 

กราฟที่ 3.11 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาสุขศึกษา 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net  สูงสุดวิชาสุขศึกษา โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของประเทศ 

จ านวน  1  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2551               

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.12 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสุขศึกษา 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

สุขศึกษาฯ 2551 59.76 66.28 

2552 45.37 52.17 

2553 62.86 72.39 

2554 54.61 63.72 

2555 53.70 68.29 

2556 62.03 77.96 

2557 51.94 68.41 

กราฟที่ 3.12 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาสุขศึกษา 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาสุขศึกษาโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชา   

สุขศึกษาของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ตารางที่ 3.13 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาศิลปะ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

ศิลปะ 2551 84.00 82.50 

2552 75.00 71.00 

2553 67.00 67.00 

2554 67.00 70.00 

2555 73.00 69.00 

2556 71.00 68.00 

2557 79.00 77.00 

กราฟที่ 3.13 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาศิลปะ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน  O – Net  สูงสุดวิชาศิลปะโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของประเทศ 

จ านวน 1  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.14 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาศิลปะ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

ศิลปะ 2551 43.22 50.63 

2552 37.75 48.03 

2553 32.62 42.98 

2554 28.54 42.03 

2555 32.73 44.32 

2556 29.00 41.81 

2557 34.64 47.67 

กราฟที่ 3.14 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาศิลปะ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาศิลปะ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชา

ศิลปะ ของประเทศ  
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กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ตารางที่ 3.15 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาการงานฯ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนสูงสุด

ประเทศ 

คะแนนสูงสุด

โรงเรียน 

การงานฯ 2551 99.00 99.00 

2552 100.00 100.00 

2553 100.00 99.00 

2554 98.00 96.00 

2555 98.00 98.00 

2556 98.00 98.00 

2557 99.00 99.00 

กราฟที่ 3.15 สถิติคะแนน O-NET สูงสุดวิชาการงานฯ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net  สูงสุดวิชาการงานฯ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนสูงสุดของ

ประเทศ ทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.16 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาการงานฯ 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

การงานฯ 2551 40.02 52.96 

2552 32.98 41.69 

2553 43.69 56.38 

2554 48.72 62.61 

2555 45.76 62.97 

2556 49.98 64.64 

2557 49.01 63.64 

กราฟที่ 3.16 สถิติคะแนน O-NET เฉลี่ยวิชาการงานฯ 

 

จากกราฟพบว่า 

ผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาการงานฯโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สูงกว่าผลคะแนน O – Net เฉลี่ยวิชาการ

งานฯของประเทศ  
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ตารางที่ 3.17   ตารางแสดงสถิติคะแนน O - N E T  สูงสุดของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2551 – 2559 

ปี 
คะแนน
สูงสุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

2551 
ประเทศ 92.00 100.00 95.00 85.00 99.00 92.50 84.00 82.50 
โรงเรียน 92.00 100.00 95.00 82.00 99.00 92.50 82.50 80.00 

2552 
ประเทศ 92.00 100.00 91.25 85.00 100.00 78.00 75.00 76.67 
โรงเรียน 92.00 100.00 91.25 85.00 100.00 72.00 71.00 70.00 

2553 
ประเทศ 92.00 100.00 92.00 87.00 100.00 92.50 67.00 82.00 
โรงเรียน 92.00 100.00 92.00 85.50 99.00 90.00 67.00 78.00 

2554 
ประเทศ 90.00 100.00 90.00 83.75 98.00 86.25 67.00 86.00 
โรงเรียน 87.00 100.00 86.00 81.88 96.00 83.75 70.00 84.00 

2555 
ประเทศ 96.00 100.00 93.22 88.13 98.00 90.00 73.00 88.00 
โรงเรียน 96.00 100.00 91.97 88.13 98.00 87.50 69.00 86.00 

2556 
ประเทศ 97.50 100.00 93.00 86.88 98.00 97.50 71.00 90.00 
โรงเรียน 97.50 100.00 93.00 86.88 98.00 93.75 68.00 86.00 

2557 
ประเทศ 95.00 100.00 93.00 81.00 99.00 92.50 79.00 88.00 
โรงเรียน 95.00 100.00 91.00 80.00 99.00 90.00 77.00 84.00 

2558 
ประเทศ 96.50 100.00 90.00 81.00 99.00 หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2558 – 2559  

ยกเลิกการสอบวิชาสุขศึกษา ,  
ศิลปะ และการงานอาชีพ 

โรงเรียน 96.50 100.00 89.00 81.00 99.00 

2559 
ประเทศ 97.00 100.00 92.00 83.00 100.00 
โรงเรียน 96.50 100.00 92.00 81.00 98.75 

 

ตารางที่ 3.18   ตารางแสดงสถิติคะแนน O - N E T  เฉลี่ยของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2551 – 2559 

ปี 
คะแนน
เฉลี่ย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

2551 
ประเทศ 46.50 36.08 33.70 34.72 30.68 59.76 43.22 40.02 
โรงเรียน 74.48 77.21 63.75 56.74 68.20 66.28 50.63 52.96 

2552 
ประเทศ 46.47 28.56 31.03 36.00 23.98 45.37 37.75 32.98 
โรงเรียน 75.71 70.73 57.61 58.93 70.03 52.17 48.03 41.69 

2553 
ประเทศ 42.61 14.99 30.90 46.51 19.22 62.86 32.62 43.69 
โรงเรียน 70.61 65.55 61.04 66.05 68.70 72.39 42.98 56.38 

2554 
ประเทศ 41.88 22.73 27.90 33.39 21.80 54.61 28.54 48.72 
โรงเรียน 66.22 71.51 54.38 55.84 69.19 63.72 42.03 62.61 

2555 
ประเทศ 47.19 22.73 33.10 36.27 22.13 53.70 32.73 45.76 
โรงเรียน 77.12 69.75 59.76 58.45 71.88 68.29 44.32 62.97 

2556 
ประเทศ 49.26 20.48 30.48 49.26 25.35 62.03 29.00 49.98 
โรงเรียน 79.06 70.93 59.30 57.89 76.77 77.96 41.81 64.64 

2557 
ประเทศ 50.76 21.74 32.54 50.76 23.44 51.94 34.64 49.01 
โรงเรียน 77.97 73.43 59.63 60.07 72.30 68.41 47.67 63.64 

2558 
ประเทศ 49.36 26.59 33.40 49.36 24.98 หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2558 – 2559  

ยกเลิกการสอบวิชาสุขศึกษา ,  
ศิลปะ และการงานอาชีพ 

โรงเรียน 81.25 75.76 58.05 72.51 58.15 

2559 
ประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
โรงเรียน 81.62 74.86 59.64 58.56 79.77 
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ตารางที่ 3.19 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 

 

 

 

กราฟที่ 3.17 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาไทย 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558  ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.18 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาประวัติวรรณคดี 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 ผลการเรียนเฉลี่ยมี

เพิ่มข้ึน แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.19 แสดงผลสัมฤทธ์ิวชิาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ ์

 

 
 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยคงที่เสมอมา 

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 - 2559 

  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาไทย 3.60 3.56 3.62 
ประวัติวรรณคด ี 3.62 3.74 3.59 
ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

4.00 4.00 4.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
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ตาราง 3.20 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาตา่งๆ ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กราฟที่ 3.20 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาคณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.21 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาคณิตศาสตร์เสริม 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.22 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2557-2558 ผลการเรียนเฉลี่ย

คงที่ และเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2559 
 

กราฟที่ 3.23 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

คณิตศาสตร ์ 2.86 2.79 2.84 
คณิตศาสตร์เสริม 2.50 2.52 2.62 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 3.70 3.70 3.78 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ ์

3.89 3.96 3.97 
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ตารางที่ 3.21 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

กราฟที่ 3.24 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศกึษา 2558-2559 ผลการ

เรียนเฉลี่ยมีเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.25 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาฟสิิกส์ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 ผลการเรียนเฉลี่ยมีเพิ่มข้ึน

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

กราฟที่ 3.26 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเคม ี

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยมีเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.27 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยลดลง 
 

 

กราฟที่ 3.28 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
วิทยาศาสตร์ 3.27 3.31 3.36 
ฟิสิกส์ 3.04 3.08 2.89 
เคมี 2.58 2.90 2.93 
ชีววิทยา 3.24 3.19 3.17 
ฟิสิกส์เพิม่พูนประสบการณ ์ 3.82 3.60 3.76 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 3.41 3.38 3.59 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ ์ 3.43 3.17 3.62 
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กราฟที่ 3.29 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ ์

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟที่ 3.30 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ ์

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
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ตารางที่ 3.22 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

กราฟที่ 3.31 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

กราฟที่ 3.32 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาพระพทุธศาสนา 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.33 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาหน้าท่ีพลเมืองและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 
 

กราฟที่ 3.34 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาประวัติศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครอง 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

กราฟที่ 3.35 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาหนา้ที่พลเมือง 

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่  ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

ลดลงแต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

3.78 3.75 3.84 

พระพุทธศาสนา 3.23 3.33 3.46 
หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม 

3.59 3.44 3.43 

ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง 

3.38 3.49 3.37 

หน้าที่พลเมือง 3.96 3.89 3.97 



  
 

 

56 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

ตารางที่ 3.23 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

 

 

กราฟที่ 3.36 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2588-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.37 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

  

กราฟที่ 3.38 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2588-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

กราฟที่ 3.39 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน และคงที่มาถึงปีการศึกษา 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาอังกฤษ 3.49 3.59 3.62 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.46 3.75 3.58 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3.78 3.90 3.92 
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

3.98 4.00 4.00 



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   57 | ห น้ า  
 

 

ตารางที่ 3.24 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 

กราฟที่ 3.40 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาฝรั่งเศส 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.41แสดงผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้ 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลงแต่ ปีการศึกษา 

2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

กราฟที่ 3.42 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาเยอรมัน 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.43 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
กราฟที่ 3.44 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาญีปุ่่น 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ภาษาฝรั่งเศส 3.54 3.60 3.40 
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3.83 3.70 3.90 
ภาษาเยอรมัน 3.43 3.67 3.72 
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3.15 3.82 3.68 
ภาษาญี่ปุ่น 3.80 3.54 3.72 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3.88 3.79 3.84 
ภาษาสเปน 3.64 3.60 3.77 
ภาษาจีน 3.24 3.32 3.01 
ภาษาจีนหลัก 3.88 3.66 3.82 
ภาษาจีนเบื้องต้น 3.61 3.72 3.89 



  
 

 

58 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กราฟที่ 3.45 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 

 

 
 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.46 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาสเปน 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.47 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนี 

 

 

 

 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

กราฟที่ 3.48 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนีหลัก 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.49 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนีเบื้องต้น 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   59 | ห น้ า  
 

 

ตารางที่ 3.25 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.50 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาสุขศึกษา 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน และคงที่เรื่อยมาถึงปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.51 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาบาสเกตบอล 

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน และคงที่เรื่อยมาถึงปีการศึกษา 2559 

 

กราฟที่ 3.52 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาแอโรบิก 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2557-2558 มีผลการเรียน

เฉลี่ยคงที่ และเพิ่มข้ึนเปน็ 4.00 ในปีการศึกษา 2559 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

สุขศึกษา 3.89 3.94 3.94 
บาสเกตบอล 3.93 3.97 3.97 
แอโรบิก 3.98 3.98 3.99 



  
 

 

60 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

ตารางที่ 3.26 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.53 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟที่ 3.54 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาดนตรีไทย 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2557-2558 มีผลการเรียน

เฉลี่ยคงที่ และเพิ่มข้ึนเปน็ 4.00 ในปีการศึกษา 2559 

 

กราฟที่ 3.55 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยคงที่เสมอมา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 3.99 3.96 3.97 
ดนตรไีทย 3.99 3.99 4.00 
ดนตรสีากล 4.00 4.00 4.00 



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   61 | ห น้ า  
 

 

ตารางที่ 3.27 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

 

กราฟที่ 3.56 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

และคงที่มาถึงปีการศึกษา 2559 

กราฟที่ 3.57 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.58 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 
 

กราฟที่ 3.59 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
ประยุกต ์

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

และคงที่มาถึงปีการศึกษา 2559 

กราฟที่ 3.60 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาการบัญช ี

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่  ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.82 3.67 3.67 
การออกแบบและเทคโนโลย ี 3.90 3.83 3.95 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3.89 3.75 3.61 
การออกแบบและเทคโนโลยี
ประยุกต ์

3.97 3.99 3.99 

การบัญช ี 3.89 3.91 3.82 
การดูแลสุขภาพวยัรุ่น 3.67 3.64 3.75 
พรรณพืชกับคุณภาพชวีิต 3.93 3.95 3.97 
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต ์ 4.00 4.00 3.99 



  
 

 

62 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กราฟที่ 3.61 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาการดูแลสุขภาพวัยรุน่ 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.62 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2588-2559 ผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.63 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยกุต์ 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2557-2558 ผลการเรียนเฉลี่ย

คงที่ แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง  

 

 

 

 



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   63 | ห น้ า  
 

 

ตารางที่ 3.28 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
 

 

กราฟที่ 3.64 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาไทย 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.65 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาวรรณคดีมรดก 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

ลดลงแต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

กราฟที่ 3.66 แสดงผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยคงที่เสมอมา

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2557 - 2559 

  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาไทย 3.60 3.64 3.78 
วรรณคดีมรดก 3.53 3.44 3.51 
ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

4.00 4.00 4.00 
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ตารางที่ 3.29 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.67 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาคณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.68 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาคณิตศาสตร์เสริม 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 
 
 

กราฟที่ 3.69 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่  ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น  

และคงที่ถึงปีการศึกษา 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

คณิตศาสตร ์ 2.77 2.88 2.75 
คณิตศาสตร์เสริม 2.39 2.29 2.17 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ ์

3.89 3.97 3.97 
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ตารางที่ 3.30 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

กราฟที่ 3.70 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.71 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาฟสิิกส์ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

 

กราฟที่ 3.72 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเคม ี

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.73 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

กราฟที่ 3.74 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่  ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนลดลง 

และคงที่ถึงปีการศึกษา 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
วิทยาศาสตร์ 3.47 3.25 3.53 
ฟิสิกส์ 2.93 3.32 3.00 
เคมี 2.61 3.19 2.60 
ชีววิทยา 2.81 3.07 2.70 
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3.91 3.28 3.28 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 3.42 3.64 3.07 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3.53 3.52 3.53 
พื้นฐานเมแคนิคและหุ่นยนต ์ 3.50 3.30 3.15 
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กราฟที่ 3.75 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.76 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาชีววิทยาเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยคงที่เสมอมา มีลดลงเพียงเล็กน้อยในปีการศึกษา 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.77 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาพื้นฐานแมแคนิคและหุ่นยนต ์

 

 

 

 

+ 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยลดลง
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ตารางที่ 3.31 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

 

กราฟที่ 3.78 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภูมิศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.79 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาพระพทุธศาสนา 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

กราฟที่ 3.80 แสดงผลสัมฤทธิ์วชิาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

กราฟที่ 3.81 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 
จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ภูมิศาสตร์ 3.11 3.13 2.86 
พระพุทธศาสนา 3.72 3.75 3.61 
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 3.33 3.41 3.69 
เศรษฐศาสตร์ 3.49 3.19 3.54 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3.63 3.75 3.61 
หน้าที่พลเมือง 3.96 3.92 3.90 
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กราฟที่ 3.82 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟที่ 3.83 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาหนา้ที่พลเมือง 

 

 

 
จากกราฟพบวา่  ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   69 | ห น้ า  
 

 
ตารางที่ 3.32 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 

กราฟที่ 3.84 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟที่ 3.85 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

กราฟที่ 3.86 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-

2559 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

 

กราฟที่ 3.87 แสดงผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

 

 
 
 

 

จากกราฟพบวา่  ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยคงที่เสมอมา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาอังกฤษ 3.26 3.27 3.55 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.58 3.71 3.57 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3.92 3.91 3.83 
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

4.00 4.00 4.00 
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ตารางที่ 3.33 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
 

กราฟที่ 3.88 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มีผลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 

กราฟที่ 3.89 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 

 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 
 

 

กราฟที่ 3.90 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาเยอรมัน 

 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยลดลง 
 
 
 

 

กราฟที่ 3.91 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

กราฟที่ 3.92 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาญีปุ่่น 

 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาฝรั่งเศส 2.69 2.99 3.31 
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3.60 3.85 3.48 
ภาษาเยอรมัน 3.24 3.14 3.02 
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3.29 3.73 3.74 
ภาษาญี่ปุ่น 3.29 3.82 3.57 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3.77 3.80 3.73 
ภาษาสเปน 3.77 3.44 3.39 
ภาษาจีน 3.34 3.18 3.56 
ภาษาจีนหลัก 3.31 3.39 3.29 
ภาษาจีนเบื้องต้น 3.87 3.93 3.62 
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กราฟที่ 3.93 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 

 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 
กราฟที่ 3.94 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาสเปน 

 
 
 
 
 
 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยลดลง 
 
กราฟที่ 3.95 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนี 

 
 
 
 
 
 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

ลดลงแต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

กราฟที่ 3.96 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนีหลัก 

 

 
 
 
 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 
กราฟที่ 3.97 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาจนีเบื้องต้น 

 
 

 
 

 
จากกราฟพบวา่   ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
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ตารางที่ 3.34 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 

 

 

กราฟ 3.98 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษา 

 

 

 

 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.99 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาเทนนิส 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน และคงที่ถึงปีการศึกษา 2559 

 
 

กราฟที่ 3.100 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวอลเลยบ์อล 

 

 

 

 

 
จากกราฟพบวา่  ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

ลดลง แตป่ีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

สุขศึกษา 3.84 3.83 3.88 
เทนนิส 3.91 3.98 3.98 
วอลเลย์บอล 3.96 3.91 3.99 
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ตารางที่ 3.35 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.101 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์ไทย 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558-2559 มีผลการ

เรียนเฉลี่ยคงที่เสมอมา 

 

กราฟที่ 3.102 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์สากล 

 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

นาฏศิลปไ์ทย 4.00 4.00 4.00 
นาฏศิลปส์ากล 3.99 3.93 3.99 
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ตารางที่ 3.36 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

กราฟที่ 3.103 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาการผลติและบริหารจัดการ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.104 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาพื้นฐานการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ การศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

 

กราฟที่ 3.105 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการเขียนโปรแกรม 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ การศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 

 

กราฟที่ 3.106 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

 

กราฟที่ 3.107 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

การผลิตและบรหิารจดัการ 3.96 3.99 3.97 
พื้นฐานการด ารงชีวิต 3.71 3.98 3.96 
การเขียนโปรแกรม 3.99 4.00 3.98 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4.00 3.81 4.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต ์

3.99 4.00 3.99 
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ตารางที่ 3.37 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 
 
กราฟที่ 3.108 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.109 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหลักภาษา 

 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 

กราฟที่ 3.110 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาการเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ตอนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559 

  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาไทย 3.58 3.56 3.68 
หลักภาษา 3.51 3.42 3.56 
การเขียน 3.54 3.47 3.76 
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ตารางที่ 3.38 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 
 
 
 

 

กราฟที่ 3.111 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.112 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 

 

กราฟที่ 3.113 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาแคลคลูัส 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่  ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

คณิตศาสตร ์ 2.86 2.79 2.91 

คณิตศาสตร์เสริม 2.50 2.53 2.65 

แคลคูลสั 3.99 3.95 3.93 
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ตารางที่ 3.39 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

 

กราฟที่ 3.114 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาวทิยาศาสตร ์

 

 
 
 
 
จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยลดลง 

 
 

กราฟที่ 3.115 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาฟสิิกส ์

 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 
 

กราฟที่ 3.116 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคม ี

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
 

 

กราฟที่ 3.117 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

กราฟที่ 3.118 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ ์

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

วิทยาศาสตร์ 3.37 3.31 2.77 

ฟิสิกส์ 2.81 3.20 2.87 

เคมี 2.50 2.64 2.51 

ชีววิทยา 2.46 2.91 2.66 

ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3.57 3.92 3.34 

เคมีเพ่ิมพูนประสบการณ์ 3.36 3.8 2.90 

ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3.25 3.23 2.96 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 3.50 4.00 3.62 
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กราฟที่ 3.119 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาเคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
 

กราฟที่ 3.120 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ ์

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.121 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
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ตารางที่ 3.40 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 

 

กราฟที่ 3.122 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์                         

และสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยลดลง 

 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.123 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

 

 

กราฟที่ 3.124 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชากฎหมายน่ารู ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ประวัติศาสตร์และสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

3.68 3.59 3.49 

พระพุทธศาสนา 3.43 3.33 3.46 

กฎหมายน่ารู้ 3.35 2.74 3.69 

อาเซียนศึกษา 3.38 3.49 2.72 

ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 4.00 4.00 3.81 

หน้าท่ีพลเมือง 3.67 3.67 3.57 
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กราฟที่ 3.125 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาอาเซียนศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
 
 

กราฟที่ 3.126 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภูมิศาสตร์เพื่อการ

ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557-2558 ผลการเรียน
เฉลี่ยคงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.127 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาหนา้ที่พลเมือง 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557-2558 ผลการเรียน
เฉลี่ยคงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
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ตารางที่ 3.41 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
กราฟที่ 3.128 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

กราฟที่ 3.129 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 
 

 

กราฟที่ 3.130 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พดู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 

กราฟที่ 3.131 แสดงผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาอังกฤษ 3.49 3.57 3.48 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.46 3.75 3.37 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3.69 3.59 3.71 
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

3.95 3.97 4.00 
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ตารางที่ 3.42 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 

 
 

กราฟที่ 3.132 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
  

กราฟที่ 3.133 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

 

กราฟที่ 3.134 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาเยอรมัน 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 
 
 

 

 

 

กราฟที่ 3.135 แสดงผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน 

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง
แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.136 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่น 

 

 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ภาษาฝร่ังเศส 2.82 2.51 2.70 

ภาษาฝร่ังเศสอ่าน-เขียน 3.54 3.29 3.53 

ภาษาเยอรมัน 2.71 2.85 2.82 

ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน 3.65 3.38 3.45 

ภาษาญ่ีปุ่น 3.56 3.42 3.69 

ภาษาญ่ีปุ่นอ่าน-เขียน 3.41 3.6 3.64 

ภาษาสเปน 3.57 3.67 3.31 

ภาษาสเปนอ่าน-เขียน 3.72 3.95 3.62 

ภาษาจีน 2.99 3.10 3.71 

ภาษาจีนหลัก   3.23 3.42 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน   2.83 3.19 
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กราฟที่ 3.137 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญีปุ่่นอ่าน-เขียน 

 

 
 
 
 

 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 
กราฟที่ 3.138 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปน 

 
 
 
 
 
 
จากกราฟพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 
กราฟที่ 3.139 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาสเปนอ่าน-เขียน 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน แต่ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

กราฟที่ 3.140 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนี 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

กราฟที่ 3.141 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีหลัก 

 

 

 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
*หมายเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาดังกล่าว
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
 

กราฟที่ 3.142 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจนีอ่าน-เขียน 

 
 
 
 
 
 

 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
*หมายเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาดังกล่าว
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
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ตาราง 3.43 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาตา่งๆ ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
 
 
 

 

กราฟที่ 3.143 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.144 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาแบดมินตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยลดลง 

 

 

กราฟที่ 3.145 แสดงผลสัมฤทธิ์วิชาลีลาศ 

 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟพบวา่ ทั้งปีการศึกษา 2558-2559 มผีลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

สุขศึกษา 3.64 3.68 3.70 
แบดมินตัน 3.98 3.93 3.9 
ลีลาศ 3.83 3.86 3.96 
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ตารางที่ 3.44 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวชิาต่างๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที่ 3.146 แสดงผลสัมฤทธิว์ิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟพบวา่ ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ย
ลดลงแตป่ีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

สารนิเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

3.76 3.54 3.74 
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 ตารางที่ 3.45 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาไทย 1 ท31101 - - 1.0 
ภาษาไทย 2 ท31102 - - 1.0 
ประวัติวรรณคด ี1 - ท30201 - 1.0 
ประวัติวรรณคด ี2 - ท30202 - 1.0 
ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์1 

- - ท30291 1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

5 รายวิชา 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

ตารางที่ 3.46   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทย  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.72 3.66 3.70 3.64 3.67 3.62 
ภาษา – คณิต 3.51 3.53 3.53 3.53 3.59 3.60 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.43 3.48 3.48 3.39 3.57 3.58 
ภาษา-เยอรมัน 3.41 3.51 3.53 3.51 3.56 3.45 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.72 3.79 3.68 3.64 3.78 3.75 

 

กราฟที่ 3.147เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา

ภาษาไทย  

 

จากกราฟ 3.147 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 แผนการ
เรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มผลการเรียนลดลง และปีการศึกษา 
2559 ก็มีแนวโน้มที่ลดลง 
 

 

รายวิชา ประวัติวรรณคดี (ท30201-ท30202) 
 

ตารางที่ 3.47  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ประวัติวรรณคดี  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.48 3.61 3.84 3.57 3.51 3.46 
ภาษา – ฝรั่งเศส-สเปน 3.42 3.40 3.86 3.60 3.49 3.48 
ภาษา-เยอรมัน 3.69 3.70 3.89 3.60 3.59 3.62 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.65 3.80 3.88 3.68 3.78 3.81 

 

กราฟที่ 3.148 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ประวัติวรรณคดี  

 
จากกราฟ 3.148 พบว่า ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น และเร่ิม
ลดลงในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาเดียวกัน เรื่อยไป
จนถึงปีการศึกษา 2559 มีเพียงแผนการเรียนภาษา -
เยอรมัน และภาษา-ญี่ปุ่น-จีน ที่ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ตอนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 – 2559  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชา ภาษาไทย (ท31101-ท31102) 
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ตารางที่ 3.48 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอน าเสนอ

สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์ (ค31101-ค31102) 
ตารางที่ 3.49   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.86 3.77 3.80 3.86 3.80 3.84 
ภาษา – คณิต 3.33 3.06 3.05 3.22 3.17 3.20 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 2.28 2.03 2.15 2.36 2.19 2.25 
ภาษา-เยอรมัน 2.81 2.20 2.27 2.51 2.41 2.43 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 2.80 2.41 2.28 2.41 2.55 2.58 

 

กราฟที่ 3.149 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา

คณิตศาสตร์  

 
จากกราฟ 3.149 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีแนวโน้มผลการ
เรียนเพิ่มขึ้น และค่อนข้างจะคงที่ โดยเฉพาะแผนการเรียน    
วิทย์-คณิต ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
 
 
 

 
 
 

 

รายวิชา คณิตศาสตร์เสริม (ค30201-ค30202) 
ตารางที่ 3.50  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เสริม  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.82 2.83 3.00 2.87 2.80 2.93 
ภาษา – คณิต 2.05 2.31 2.14 2.10 2.03 2.74 

 

กราฟที่ 3.150 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เสริม  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.150 พบว่า ทั้งสองแผนการเรียนมีแนวโน้มผล
การเรียนเพิ่มข้ึน มีเพียงบางปีการศึกษาที่ผลการเรียนลดลง 
 
 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ค30251) 
ตารางที่ 3.51  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.67 3.74 3.59 3.82 3.68 3.89   

กราฟที่ 3.151 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.151 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่
คงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มที่ผลการเรียนจะ
เพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

คณิตศาสตร ์1 ค31101 - - 1.0 
คณิตศาสตร์ 2 ค31102 - - 1.0 
คณิตศาสตร์เสริม 1 - ค30201 - 2.0 
คณิตศาสตร์เสริม 2 - ค30202 - 2.0 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์1 - - ค30251 1.0 
คณิตศาสตร์เพิม่พูน 1 - - ค30291 2.0 
คณิตศาสตร์เพิม่พูน 2 - - ค30292 2.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

7 รายวิชา 
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ตารางที่ 3.52 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอน าเสนอ

สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว31101-ว31102) 
 
ตารางที่ 3.53  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.82 3.70 3.93 3.74 3.92 3.91 
ภาษา – คณิต 3.55 3.24 3.29 3.74 3.28 3.23 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.04 2.84 2.89 2.98 2.94 3.02 
ภาษา-เยอรมัน 3.33 3.15 2.96 3.10 3.03 3.24 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.62 3.44 3.04 3.38 3.36 3.69 

 

 
กราฟ 3.152 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 
 

 

 
 

จากกราฟ 3.152  พบว่า ในปีการศึกษา 2558 แผนการ
เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเพ่ิมขึ้น มีเพียงแผนการ
เรียนวิทย์-คณิต ที่ผลการเรียนลดลง และในปีการศึกษา 
2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีเพียงแผนการ
เรียนภาษา-คณิต ที่ผลการเรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร ์1 ว31101 - - 1.0 
วิทยาศาสตร์ 2 ว31102 - - 1.0 
ฟิสิกส ์1 - ว30201 - 1.0 
ฟิสิกส ์2 - ว30202 - 1.5 
เคม ี1 - ว30221 - 1.5 
เคม ี2 - ว30222 - 1.0 
ชีววิทยา 1 - ว30241 - 1.0 
ชีววิทยา 2 - ว30242 - 1.0 
ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์1 - - ว30211 

2.0 

ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์2 - - ว30212 

2.0 

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์1 - - ว30231 

1.5 

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์2 - - ว30232 

1.5 

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์1 - - ว30251 

1.5 

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์2 - - ว30252 

1.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

14 รายวิชา 
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รายวิชา ฟิสิกส์ (ว30201-ว30202) 
ตารางที่ 3.54   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.05 3.03 2.92 3.24 2.77 3.01 

 

กราฟที่ 3.153  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์  
 

 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.153  พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวลดลง และเพ่ิมขึ้น
ในภาคเรียนถัดไป ส่วนในปีการศึกษา 2559 ผลการ
เรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
 

รายวิชา เคมี (ว30221-ว30222) 
 

ตารางที่ 3.55  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี  
 
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.56 2.60 2.68 3.13 2.75 3.11 

 

กราฟ 3.154 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ 3.154 พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผลการ
เรียนรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน  เรื่อยไปจนถึงปีการศึกษา 
2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

รายวิชา ชีววิทยา (ว30241-ว30242) 
 

ตารางที่ 3.56   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยา  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.03 3.46 3.00 3.38 2.89 3.46 

 

กราฟ 3.155 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.155 พบว่า ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวมี
ไม่คงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน  
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ตารางท่ี 3.57 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของ
นักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.58  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สังคมศึกษาฯพื้นฐาน (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่
พลเมืองและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครอง)  
 

 

กราฟที่ 3.156  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา

สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน (ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม, หน้าที่

พลเมืองและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ดา้นการเมือง

การปกครอง)  

 

จากกราฟ 3.156  พบว่า ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวไม่
คงท่ีแต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 1 
(ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม) 

ส31101 - - 1.0 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 2 
(หน้าที่พลเมอืง และ
วัฒนธรรม) 

ส31102 - - 1.0 

พระพุทธศาสนา 1 - ส30201 - 1.0 
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง 

ส31103 - - 1.0 

หน้าที่พลเมือง - ส30231 - 1.0 
รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

5 รายวิชา 

รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน (ส31101-ส31102-ส31103) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.90 3.64 3.86 3.66 3.90 3.54 
ภาษา – คณิต 3.84 3.48 3.66 3.34 3.76 3.28 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.43 3.24 3.75 3.36 3.82 3.26 
ภาษา-เยอรมัน 3.91 3.5 3.70 3.56 3.79 3.38 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.82 3.575 3.77 3.40 3.91 3.54 
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ตารางที่ 3.59   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา      
สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา 1 และ หน้าที่
พลเมือง)  
 

 

 กราฟที่ 3.157  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา      
สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา 1 และ หน้าที่
พลเมือง)  
 

 
 

 
 
 
 
จากกราฟ 3.157  พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวไม่คงที่นัก แต่ระดับคะแนนค่อนข้างสูง     
ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 

รายวิชาสังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (ส30201-ส30231) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.53 3.96 3.46 3.94 3.56 3.98 
ภาษา – คณิต 3.32 3.93 3.22 3.90 3.43 3.92 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 2.30 3.96 3.23 3.85 3.38 3.99 
ภาษา-เยอรมัน 3.54 3.96 3.41 3.88 3.46 3.98 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.47 3.99 3.35 3.87 3.48 3.97 
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ตารางที่  3 .60  รายวิ ช า ในกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวชิาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ตารางที่ 3.61   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาอังกฤษ  

 
กราฟที่ 3.158 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาอังกฤษ  

จากกราฟ 3.158 พบว่า ปีการศึกษา 2557 ทุกแผนการ
เรียนมีแนวโน้มผลการเรียนในรายวิชากล่าวเพิ่มข้ึน แต่ใน
ปี 2559 ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนลดลง 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ 1 อ31101 - - 1.0 

ภาษาอังกฤษ 2 อ31102 - - 1.0 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 - อ31201 - 1.5 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 - อ31202 - 1.5 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 - อ30211 - 0.5 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 - อ30212 - 0.5 

ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน
ประสบการณ ์1 - - อ20191 1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

7 รายวิชา 

รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ31101-อ31102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.34 3.65 3.47 3.57 3.63 3.57 
ภาษา – คณิต 3.15 3.38 3.37 3.48 3.38 3.34 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.32 3.45 3.55 3.59 3.70 3.65 
ภาษา-เยอรมัน 3.57 3.72 3.67 3.77 3.80 3.69 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.57 3.78 3.58 3.68 3.77 3.64 
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ตารางที่ 3.62  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  

 

กราฟที่ 3.159 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  

 

  

 

 

จากกราฟ 3.159 พบว่าปีการศกึษา 2558 ทุกแผนการ

เรียนมีแนวโน้ม ผลการเรียนในรายวิชากล่าวเพิ่มข้ึน และ

ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนลดลง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 3.63   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  

 

กราฟที่ 3.160 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  

 

 

 

 

จากกราฟ 3.160 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
มาทุกแผนการเรียนมีแนวโน้ม ผลการเรียนในรายวิชา
กล่าวเพิ่มขึ้น มีเพียงแผนการเรียนภาษา-คณิต ที่ผลการ
เรียนลดลงในภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ31201-อ31202) รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ30211-อ30212) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.50 3.48 3.68 3.86 3.63 3.46 
ภาษา – คณิต 3.25 3.21 3.58 3.73 3.39 3.18 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.32 3.31 3.75 3.77 3.68 3.56 
ภาษา-เยอรมัน 3.63 3.57 3.74 3.85 3.79 3.67 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.64 3.73 3.75 3.82 3.77 3.63 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.55 3.73 3.84 3.92 3.78 3.91 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.64 3.74 3.86 3.93 3.91 3.97 
ภาษา-เยอรมัน 3.81 3.96 3.89 3.98 3.91 3.95 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.85 3.92 3.88 3.92 3.93 3.97 
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ตารางที่  3 .64  รายวิชา ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2                
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนตาม
รายวิชาดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.65   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาฝรั่งเศส  

 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – ฝรั่งเศส 3.83 3.55 3.65 3.56 3.44 3.35 

 

กราฟที่ 3.161  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาฝรั่งเศส  

 

 

 

จากกราฟ 3.161  พบว่า ตั้งแตป่ี 2557-2559  ผลการ
เรียนในรายวิชาดังกลา่วมีแนวโน้มลดลง 
 
 

ตารางที่ 3.66   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  

 

กราฟ 3.162 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  
 

 
จากกราฟ 3.162 พบว่า ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ผลการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง และกลับมา
เพิ่มขึ้นในภาคเรียนถัดมา แต่ภาคเรียนที่  2 ปี 2559         
ผลการเรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชาภาษาฝร่ังเศส (ฝ30201-ฝ30202) 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาฝรั่งเศส 1 - ฝ30201 - 3.0 
ภาษาฝรั่งเศส 2 - ฝ30202 - 3.0 
ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 1 - - ฝ30221 1.0 
ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 2 - - ฝ30222 1.0 
ภาษาเยอรมนั 1 - ย30201 - 3.0 
ภาษาเยอรมนั 2 - ย30202 - 3.0 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองต้น 1 - - ย30221 1.0 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองต้น 2 - - ย30222 1.0 
ภาษาญี่ปุ่น 1 - ญ30201 - 3.0 
ภาษาญี่ปุ่น 2 - ญ30202 - 3.0 
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 1 - - ญ30221 1.0 
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 2 - - ญ30222 1.0 
ภาษาสเปน 1 - ป30201 - 3.0 
ภาษาสเปน 2 - ป30202 - 3.0 
ภาษาจีน 1 - จ30231 - 1.0 
ภาษาจีน 2 - จ30232 - 1.0 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1 - - จ30221 1.0 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 - - จ30222 1.0 
ภาษาจีนหลัก 1 - จ30201 - 3.0 
ภาษาจีนหลัก 2 - จ30202 - 3.0 
รวมรายวิชาของระดับช้ัน

ท้ังหมด 
20 รายวิชา 

รายวิชาภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น (ฝ30221-ฝ30222) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.83 3.83 3.85 3.64 3.92 3.88 
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ตารางที่ 3.67  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาเยอรมัน  

 

กราฟที่ 3.163 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาเยอรมัน  

 

 

 
จากกราฟ 3.163 พบว่าตั้งแต่ป ี2558 – ภาคเรียนที่ 1 ปี 
2559 ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพิ่มข้ึน แต่ในภาค
เรียนที่ 2 ผลการเรียนลดลง 
 

 
 

ตารางที่ 3.68   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.54 2.86 3.89 3.76 3.95 3.41 

 

 

กราฟที่ 3.164  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  
 

 

 

 

จากกราฟที่ 3.164  พบว่าตั้งแต่ปี 2558 – ภาคเรียนที่ 1 
ปี 2559 ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพิ่มข้ึน แต่ในภาค
เรียนที่ 2 ผลการเรียนลดลง 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.69   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาญี่ปุ่น  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – ญี่ปุ่น 3.77 3.84 3.63 3.46 3.71 3.73 

 

กราฟ 3.165 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาญีปุ่่น  

 

 

 
 

จากกราฟ 3.165 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนในรายวชิา

ดังกล่าวลดลง ส่วนในปี 2559 ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 
 

 

ตารางที่ 3.70 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  

 

กราฟที่ 3.166 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้  

 

 

 
 

จากกราฟ 3.166 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว

ค่อนข้างคงที่ และมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน

รายวิชาภาษาเยอรมัน (ย30201-ย30202) รายวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ญ30201-ญ30202) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – เยอรมัน 3.54 3.32 3.69 3.66 3.78 3.66 

รายวิชาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น (ย30221-ย30222) รายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น (ย30221-ย30222) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.94 3.82 3.80 3.79 3.80 3.88 
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ตารางที่  3.71 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาจีนหลัก  

 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – จีน 3.91 3.86 3.91 3.42 3.88 3.75 

   

กราฟที่ 3.167 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ภาษาจนีหลัก  

 

 

 

 

จากกราฟ 3.167  พบว่า ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ผลการ
เรียนในรายวิชาดังกลา่วลดลงสงูสุด เร่ือมาถึงปี 2559 
 

 

 

ตารางที่ 3.72 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาจีนเบื้องต้น  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.61 3.61 3.52 3.93 3.89 3.88 

 

 

กราฟที่ 3.168 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาจีนเบื้องต้น  
 
  
 

 

 

จากกราฟ 3.168  พบว่าตั้งแต่ปี 2558 ผลการเรียนใน

รายวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน และเริ่มลดลงในปี 2559 

 

 

 

 ตารางที่ 3.73 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาจีน  
 

 

กราฟที่ 3.169 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาจีน  
 

 

 

 

จากกราฟ 3.169 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน และเริ่มลดลงในปี 2559 

 

ตารางที่ 3.74  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาสเปน  

 

กราฟที่ 3.170 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาสเปน  
 

 

 
จากกราฟ 3.170 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนในรายวิชา

ดังกล่าวลดลง และเริ่มเพ่ิมขึ้นในปี 2559 

รายวิชาภาษาจีนหลัก (จ30201-จ30202) รายวิชาภาษาจีน (จ30231-จ30232) 

รายวิชาภาษาจีนเบ้ืองต้น (ย30221-ย30222) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา –ฝรั่งเศส-สเปน 3.52 3.76 3.62 3.58 3.76 3.78 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.36 3.13 3.26 3.38 3.09 2.93 

รายวิชาภาษาสเปน (ป30201-ป30202) 
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ตารางที่ 3.75 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สุขศึกษา 1 พ31101 - - 0.5 

สุขศึกษา 2 พ31102 - - 0.5 

บาสเกตบอล - พ30101 - 0.5 

แอโรบิก - พ30102 - 0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

4 รายวิชา 
 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 

ตารางที่ 3.76  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
สุขศึกษา  
 

 

กราฟที่ 3.171 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
สุขศึกษา  

 

 

 

จากกราฟ 3.171 พบว่า พบวา่ทุกแผนการเรียนมีผลการ

เรียนในรายวิชาดังกลา่วไม่คงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559 ผล

การเรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
 
 

 

ตารางที่ 3.77  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
พลศึกษา  

 

กราฟที่ 3.172 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

พลศึกษา  

 

 

 

 

จากกราฟที่ 3.172  พบว่า พบวา่ทุกแผนการเรียนมผีลการ

เรียนในรายวิชาดังกลา่วไม่คงที่ แต่ในปีการศึกษา 2559    

ผลการเรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

รายวิชาสุขศึกษา (พ31101-พ31102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.95 3.98 3.95 3.95 3.94 3.98 
ภาษา – คณิต 3.94 3.98 3.93 3.89 3.88 3.98 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.70 3.84 3.96 3.99 3.93 3.97 
ภาษา-เยอรมัน 3.76 3.95 3.92 3.98 3.87 3.98 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.88 3.96 3.95 3.90 3.94 3.97 

รายวิชาพลศึกษา (พ30101-พ30102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.96 3.99 3.98 3.99 3.99 4.00 
ภาษา – คณิต 3.98 4.00 3.97 3.98 3.97 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.88 3.92 3.97 3.97 3.97 3.99 
ภาษา-เยอรมัน 3.92 4.00 3.94 3.99 3.94 3.98 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.93 4.00 3.98 3.97 3.99 4.00 
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ตารางที่ 3.78 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

ตาราง 3.79  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ศิลปะ 1 ทัศนศิลป์  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 3.99 3.95 3.93 
ภาษา – คณิต 3.99 3.98 3.65 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.99 3.95 3.83 
ภาษา-เยอรมัน 3.99 3.98 3.58 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.99 3.97 3.97 

 

กราฟที่ 3.173 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ศิลปะ 1 ทัศนศลิป์  

 

 

 

 

จากกราฟ 3.173  พบว่าปีการศึกษา 2557-2558 ทุก

แผนการเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวค่อนข้างคงที่ 

แต่ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มลดลง 
 

ตารางที่ 3.80  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ดนตรีไทย  
 

 

กราฟที่ 3.174 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

ดนตรีไทย  

 

 

 

 

 

จากกราฟ 3.174 พบว่า แผนการเรียนภาษา-คณิต และ
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน มีผลการเรียนที่คงที่ ส่วนแผนการ
เรียนอ่ืนๆ มีผลการเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

รายวิชาดนตรีไทย (ศ31103) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) ศ31101 - - 1.0 

ดนตรีไทย ศ31103 - - 0.5 

ดนตรีสากล ศ31104 - - 0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

3 รายวิชา 

รายวิชาศิลปะ 1 ทัศนศิลป์ (ศ31101) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 4.00 3.99 4.00 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.99 3.99 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 3.97 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 4.00 
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ตารางที่ 3.81  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ดนตรีสากล  
 
 

 

กราฟ 4.175 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ดนตรีสากล  
 

 

 
จากกราฟ 3.175 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียน
ในรายวิชาดังกล่าวคงท่ี อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.00 

รายวิชาดนตรีสากล (ศ31104) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 4.00 
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ตารางที่ 3.82 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของ
นักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.83   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

กราฟที่ 3.176 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 

 

จากกราฟ 3.176 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 แผนการ
เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนลดลง โดยอย่างอยิ่ ง
แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน ที่ลดลงสูงสุด  ส่วน         
ปี 2559 ผลการเรียนเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 - - 1.0 

การออกแบบและ
เทคโนโลยี ง31102 - - 

1.0 

สารนิเทศเพื่อ
การศึกษาค้นควา้ 1 - ง30267 - 

1.0 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต ์ - - ง30241 

1.0 

การออกแบบและ
เทคโนโลยีประยกุต์ - - ง30223 

1.0 

การบัญช ี1 - - ง30261 1.0 

การบัญช ี2 - - ง30262 1.0 

การดูแลสุขภาพวยัรุ่น - - ง30264 1.0 

พรรณพืชกับคุณภาพ
ชีวิต - - ง30265 

1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

9 รายวิชา 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 3.91 3.86 3.97 
ภาษา – คณิต 3.97 3.97 3.93 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.82 3.74 3.99 
ภาษา-เยอรมัน 3.53 3.04 3.95 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.86 3.74 3.96 
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ตารางที่ 3.84  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การออกแบบและเทคโนโลยี  

 

 
กราฟที่ 3.177 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การออกแบบและเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.177 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนเพิ่มขึ้น มีเพียงแผนการเรียนภาษา-คณิต และ ภาษา-
ญี่ปุ่น – จีน ที่ผลการเรียนลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.85  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  

  

กราฟ 3.178 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้  

  
 

 
 

จากกราฟ 3.178 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ 
เรียนลดลง มีเพียงแผนการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น-จีน ที่ผลการ
เรียนเพิ่มข้ึน 

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ง31102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 3.92 3.92 3.97 
ภาษา – คณิต 3.83 3.91 3.87 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.99 3.82 3.92 
ภาษา-เยอรมัน 3.93 3.51 3.86 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.84 3.99 3.96 

รายวิชาสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 (ง30267) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 3.90 3.61 3.17 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.80 3.79 3.55 
ภาษา-เยอรมัน 3.93 3.78 3.48 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.93 3.85 3.91 
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 ตารางที่ 3.86  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 4.00 4.00 3.99 

 

 
กราฟที่ 3.179 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  
 

 

 

 
จากกราฟ 3.179 พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
ค่อนข้างคงที่ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.87 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์  
 

 
กราฟที่ 3.180  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์  
 

 

 

 
 

 
จากกราฟ 3.180 พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่
คงที่นักแต่ผลการเรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (ง30241) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.94 4.00 3.98 4.00 3.99 4.00 

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์ (ง30223) 
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ตารางที่ 3.88  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การบัญชี  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.86 3.98 3.92 3.99 3.90 3.86 
ภาษา-คณิต 3.79 3.96 3.89 3.85 3.77 3.79 

 

กราฟที่ 3.181 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การบัญชี  
 

 
 

 
จากกราฟ 3.181 พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาดังกลา่วมี
แนวโน้มลดลง แต่ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 
แผนการเรียนภาษา-คณิต มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 3.89  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 3.87 3.85 3.88 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.48 3.57 3.50 
ภาษา-เยอรมัน 3.60 3.53 3.37 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.74 3.62 3.78 

กราฟที่ 3.182 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

การดูแลสุขภาพวัยรุ่น  
 

 

 

 จากกราฟ 3.182 พบว่า ปี 2559 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
และภาษา-ญี่ปุ่น-จีน มีผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวที่
เพิ่มขึ้น ส่วนแผนการเรียนภาษา-ฝรั่ง-สเปน และภาษา-
เยอรมัน มีผลการเรียนลดลง 
 

ตารางที่ 3.90  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
พรรณพืชกับคุณภาพชีวิต  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 4.00 3.98 3.95 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.80 3.96 3.96 
ภาษา-เยอรมัน 3.93 3.89 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 4.00 

 

กราฟที่ 3.183 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         

พรรณพืชกับคุณภาพชีวิต  

 

 

 

 

จากกราฟ 3.183 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนเพิ่มข้ึน มีเพียงแผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่ผลการเรียน
ลดลง และแผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส-สเปน ที่ผลการ
เรียนคงที่

รายวิชาการบัญชี (ง30261-ง30262) 

รายวิชาการดูแลสุขภาพวัยรุ่น (ง30264) 

รายวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวิต (ง30265) 
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ตารางที่ 3.91 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 
 

 

รายวิชา ภาษาไทย (ท32101-ท32102) 
 

ตารางที่ 3.92   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทย  

กราฟที่ 3.184  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทย  
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.184 พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558        
ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนลดลง แต่ปี 2559 ผลการ
เรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

 

รายวิชา วรรณคดีมรดก (ท30203-ท30204) 
ตารางที่ 3.93   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา  
วรรณคดีมรดก  

 

กราฟที่ 3.185  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา  
วรรณคดีมรดก  
 
 
 
 
 
 
จากกราฟ 3.185  พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวไม่คงที่ ในปี 2559 แผนการเรียนส่วนใหญ่
มีผลการเรียนที่ เพิ่มขึ้น มี เพียงแผนการเรียนภาษา -
ฝรั่งเศส-สเปนที่ผลการเรียนลด

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 – 2559  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.70 3.70 3.44 3.85 3.72 3.76 
ภาษา – คณิต 3.60 3.64 3.40 3.84 3.59 3.89 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.62 3.62 3.34 3.82 3.56 3.84 
ภาษา-เยอรมัน 3.58 3.60 3.58 3.82 3.77 3.91 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.49 3.59 3.47 3.85 3.78 3.93 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาไทย 3 ท32101 - - 1.0 
ภาษาไทย 4 ท32102 - - 1.0 
วรรณคดีมรดก 1 - ท30203 - 1.0 
วรรณคดีมรดก 2 - ท30204 - 1.0 
ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์2 

- - ท30292 1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

5 รายวิชา 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.50 3.60 3.53 3.28 3.30 3.44 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.59 3.63 3.26 3.31 3.45 3.40 
ภาษา-เยอรมัน 3.01 3.51 3.47 3.44 3.63 3.75 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.66 3.73 3.58 3.61 3.53 3.59 
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ตารางที่ 3.94 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอน าเสนอ

สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์ (ค32101-ค32102) 
ตารางที่ 3.95  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.88 3.91 3.87 3.94 3.85 3.96 
ภาษา – คณิต 3.15 3.5 3.36 3.59 2.96 3.58 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 1.96 2.56 2.02 2.32 1.79 2.19 
ภาษา-เยอรมัน 1.73 2.25 2.08 2.53 2.13 2.50 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 2.10 2.64 2.37 2.69 1.98 2.53 

 

กราฟที่ 3.186 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
คณิตศาสตร์  
 

 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.186 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีแนวโน้มผลการ
เรียนเพิ่มข้ึน และแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนอยู่
ในระดับสงู  
 
 

 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์เสริม (ค30203-ค30204) 
ตารางที่ 3.96   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เสริม  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.48 3.15 2.35 2.99 2.38 2.70 
ภาษา – คณิต 1.73 2.2 1.75 2.06 1.75 1.85 

 

กราฟที่ 3.187 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เสริม  
 

 
 

จากกราฟ 3.187 พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
ไม่คงที่นัก แต่ในปี 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

คณิตศาสตร ์3 ค32101 - - 1.0 
คณิตศาสตร์ 4 ค32102 - - 1.0 
คณิตศาสตร์เสริม 3 - ค30203 - 2.0 
คณิตศาสตร์เสริม 4 - ค30204 - 2.0 
คณิตศาสตร์เพิม่พูน 3 - - ค30293 2.0 
คณิตศาสตร์เพิม่พูน 4 - - ค30294 2.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

6 รายวิชา 
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ตารางที่ 3.97 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอน าเสนอ

สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 3.98  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.91 3.75 3.89 3.64 3.86 3.84 
ภาษา – คณิต 3.64 3.62 3.45 3.47 3.47 3.76 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.29 3.11 3.21 2.69 3.35 3.70 
ภาษา-เยอรมัน 3.28 3.22 2.76 2.50 2.71 3.06 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.55 3.40 3.60 3.36 3.35 3.81 

 

 

กราฟที่ 3.188 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 
 

 
 

 

 
 

จากกราฟ 3.188 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียน
ไม่คงที่ และในปี 2559 แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนเพ่ิมขึ้น มีเพียงแผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่ผลการ
เรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร ์3 ว32101 - - 1.0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 - - 1.0 
ฟิสิกส ์3 - ว30203 - 2.0 
ฟิสิกส ์4 - ว30204 - 1.5 
เคม ี3 - ว30223 - 1.0 
เคม ี4 - ว30224 - 1.0 
ชีววิทยา 3 - ว30243 - 1.0 
ชีววิทยา 4 - ว30244 - 1.0 
พื้นฐานเมแคนิคและ
หุ่นยนต ์ - ว40282 - 

1.0 

ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์3 - - ว30213 

2.0 

ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์4 - - ว30214 

2.0 

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์3 - - ว30233 

1.5 

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์4 - - ว30234 

1.5 

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์3 - - ว30253 

1.5 

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์4 - - ว30254 

1.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

15 รายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว31101-ว31102) 
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ตารางที่ 3.99  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์  

 

กราฟที่ 3.189 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์  
 

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.189 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนรายวิชา
ดังกล่าวมีเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงในภาคเรียนถัดมา และ
กลับไปเพ่ิมข้ึนในภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 
 

ตารางที่ 3.100  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
เคมี  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.38 2.85 2.54 3.85 2.29 2.92 

 

กราฟที่ 3.190 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
เคมี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.190 พบว่า พบว่า ปี 2558 ผลการเรียน
รายวิชาดังกล่าวมีเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงในภาคเรียนถัดมา 
และกลับไปเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 
 

 
 

ตารางที่ 3.101  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยา  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.68 2.95 2.60 3.54 2.56 2.84 

กราฟที่ 3.191 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.191 พบว่า พบว่า ปี 2558 ผลการเรียน
รายวิชาดังกล่าวมีเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงในภาคเรียนถัดมา 
และกลับไปเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 
 

 

ตารางที่ 3.102  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
พื้นฐานแมแคนิกส์และหุ่นยนต์  
 

กราฟที่  3.192 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
พื้นฐานแมแคนิกส์และหุ่นยนต์  

 

 

 

 

 

จากราฟ 3.192 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557 ผลการเรียนลดลง 
มีเพียงภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 และภาคเรียนที่ 2 ปี 
2559 ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น

รายวิชา ฟิสิกส์ (ว30203-ว30204) รายวิชา ชีววิทยา (ว30241-ว30242) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.82 3.04 2.98 3.66 2.75 3.25 

รายวิชา เคมี (ว30223-ว30224) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.82 3.04 2.98 3.66 2.75 3.25 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.88 3.13 3.53 3.07 2.81 3.49 

รายวิชา พื้นฐานแมแคนิกส์และหุ่นยนต์ (ว40282) 
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ตารางที่ 3.103 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของ
นักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.104  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สั งคมฯพื้ น ฐาน  (ภู มิ ศาสตร์ ,  เศ รษฐศาสตร์  และ
ประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.33 3.72 3.41 3.68 3.21 3.65 
ภาษา – คณิต 3.60 3.53 3.15 3.55 2.90 3.59 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 2.68 3.44 3.08 3.31 2.68 3.50 
ภาษา-เยอรมัน 2.64 3.49 2.72 3.29 2.64 3.42 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.30 3.65 3.29 3.57 2.86 3.61 

 

กราฟที่ 3.193 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สั งคมฯพื้ น ฐาน  (ภู มิ ศาสตร์ ,  เศ รษฐศาสตร์  และ
ประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)  
 

 

จากกราฟ 3.193  พบว่า ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวไม่
คงที่ ส่วนในปี 2559 ผลการเรียนของทุกแผนการเรียนมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 
(ภูมิศาสตร์) 

ส32101 - - 1.0 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 4 
(เศรษฐศาสตร์) 

ส32102 - - 1.0 

พระพุทธศาสนา 2   ส30202 - 1.0 
ประวัติศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

ส31103 - - 1.0 

ภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

- ส30281 - 1.0 

หน้าที่พลเมือง - ส30232 - 1.0 
รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

6 รายวิชา 

รายวิชา สังคมฯ พ้ืนฐาน (ส32101-ส32102-ส32103) 
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ตารางที่ 3.105  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สังคมฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา2 และหน้าที่พลเมือง)  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.80 3.96 3.82 3.67 3.79 3.93 
ภาษา – คณิต 3.71 3.93 3.95 4.00 3.65 3.93 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.58 3.96 3.57 3.98 3.57 3.89 
ภาษา-เยอรมัน 3.65 3.96 3.63 3.98 3.57 3.75 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.86 3.99 3.82 3.98 3.54 3.93 

 

กราฟ 3.194  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สังคมฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา2 และหน้าที่พลเมือง)  
 
 

 
 

 

 

 

 

จากกราฟ 3.194 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนไม่คงที่  และปี 2559 แนวโน้มผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวลดลง มีเพียงแผ่นการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น-
จีน ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 

รายวิชา สังคมฯ เพ่ิมเติม (ส30202-ส30232) 
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ตารางที่  3.106 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 
ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ

น าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชา 

ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.107  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษ  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.28 3.40 3.13 3.98 3.44 3.64 
ภาษา – คณิต 3.06 3.31 2.85 3.18 3.19 3.55 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.09 3.30 2.97 3.27 3.44 3.74 
ภาษา-เยอรมัน 3.12 3.30 3.16 3.42 3.54 3.79 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.33 3.44 3.18 3.52 3.45 3.75 

 
กราฟที่ 3.195 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟ 3.195 พบว่า ปีการศึกษา 2558 – 2559 ทุก
แผนการเรียนมีผลการเรียนเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ 3 อ32101 - - 1.0 
ภาษาอังกฤษ 4 อ32102 - - 1.0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 - อ32201 - 1.5 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 - อ32202 - 1.5 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 - อ30213 - 0.5 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 - อ30214 - 0.5 
ภาษาอังกฤษเพิ่มพนู
ประสบการณ ์2 

- - อ20192 1.0 

รวมรายวิชาของระดับช้ัน
ท้ังหมด 

7 รายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ (อ32101-อ32102) 
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ตารางที่ 3.108  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.67 3.70 3.77 3.63 3.49 3.75 
ภาษา – คณิต 3.53 3.60 3.88 3.98 3.25 3.59 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.44 3.53 3.59 3.42 3.47 3.68 
ภาษา-เยอรมัน 3.55 3.61 3.75 3.52 3.47 3.81 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.61 3.59 3.80 3.74 3.45 3.72 

 
 

กราฟที่ 3.196 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.196 พบว่า ปี 2558 – ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 
ผลการเรียนในรายวิชากล่าวลดลง แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปี 
2559 ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตารางที่ 3.109  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  

 
 

กราฟที่ 3.197 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.197 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนไม่
คงที่ ส่วนในปี 2559 มีแนวโน้มผลการเรียนเพิ่มข้ึน

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32201-อ32202) รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ30213-อ30214) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.91 3.88 3.66 4.00 3.81 3.86 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.96 3.97 3.84 3.93 3.34 3.95 
ภาษา-เยอรมัน 3.93 3.90 4.00 4.00 3.89 3.94 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.90 3.89 3.93 3.95 3.92 3.93 
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ตารางที่  3.110  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2                

ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 3.111  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาฝรั่งเศส  

 

กราฟ 3.198 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาฝรั่งเศส  

 
 

 

 
 

 
จากกราฟ 3.198 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีเพียงปี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 และ 
2558 ที่ผลการเรียนลดลง 

 

ตารางที่ 3.112 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  

 

กราฟที่ 3.199 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  

 
 

 

 
จากกราฟ 3.199 พบว่าผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวมีแนวโน้ม มีเพียงปี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 
และ ภาคเรียนที่ 12559 ที่ผลการเรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส (ฝ30203-ฝ30204) 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาฝรั่งเศส 3 - ฝ30203 - 3.0 
ภาษาฝรั่งเศส 4 - ฝ30204 - 3.0 
ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 3 - - ฝ30223 1.0 
ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 4 - - ฝ30224 1.0 
ภาษาเยอรมนั 3 - ย30203 - 3.0 
ภาษาเยอรมนั 4 - ย30204 - 3.0 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองต้น 3 - - ย30223 1.0 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองต้น 4 - - ย30224 1.0 
ภาษาญี่ปุ่น 3 - ญ30203 - 3.0 
ภาษาญี่ปุ่น 4 - ญ30204 - 3.0 
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 3 - - ญ30223 1.0 
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 4 - - ญ30224 1.0 
ภาษาสเปน 3 - ป30203 - 3.0 
ภาษาสเปน 4 - ป30204 - 3.0 
ภาษาจีน 3 - จ30233 - 1.0 
ภาษาจีน 4 - จ30234 - 1.0 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น 3 - - จ30223 1.0 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น 4 - - จ30224 1.0 
ภาษาจีนหลัก 3 - จ30203 - 3.0 
ภาษาจีนหลัก 4 - จ30204 - 3.0 
รวมรายวิชาของระดับช้ัน

ท้ังหมด 
20 รายวิชา 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – ฝรั่งเศส 2.74 2.65 3.17 2.84 3.00 3.62 

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (ฝ30223-ฝ30224) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 3.89 3.31 3.71 4.00 3.46 3.50 
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ตารางที่ 3.113   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาเยอรมัน  

 

กราฟที่ 3.200 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาเยอรมัน  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.200 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
ไม่คงที่นัก แต่ในปี 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 

 

 
   

 

ตารางที่ 3.115  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา         
ภาษาญี่ปุ่น  

 

 

 กราฟที่ 3.202 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.202 พบว่าผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว มีแนวโน้มลดลง มีเพียงภาคเรียนที่ 1 ปี 
2558 ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 3.114  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

 

กราฟที่ 3.201เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  
 
 

 
 
 
 
จากกราฟ 3.201 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น มีเพียงภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ที่ผลการ
เรียนลดลง 

ตารางที่ 3.116  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  

 

กราฟที่  3.203 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ ย 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
 

 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.203 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลง มีเพียงภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ผลการ
เรียนลดลง 

รายวิชา ภาษาเยอรมัน (ย30203-ย30204) รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น (ญ30203-ญ30204) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา-เยอรมัน 3.10 3.39 2.82 3.46 2.89 3.16 

รายวิชา ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น (ย30223-ย30224) รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น (ญ30223-ญ30224) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา-ญี่ปุ่น 3.50 3.08 3.85 3.79 3.57 3.57 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 3.28 3.31 3.47 4.00 3.73 3.76 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 3.81 3.73 3.61 4.00 3.82 3.65 
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ตารางที่ 3.117   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาจีนหลัก  

 

กราฟที่ 3.204 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาจีนหลัก  
 
 

 
  

 
 
 

จากกราฟ 3.204 พบว่าภาคเรียนที่ 1 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวลดลง ในภาคเรียนถัดไปจึงเพิ่มขึ้น 
 
 

 

ตารางที่ 3.118    เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีนเบื้องต้น  
 

กราฟที่ 3.205 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีนเบื้องต้น  
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.205 พบว่าในปี 2559 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง 

 
 

ตารางที่ 3.119   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาจีน  

 
 

กราฟที่ 3.206 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาจีน  
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟ 3.206 พบว่าผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว มีแนวโน้มลดลง มีเพียงภาคเรียนที่ 1 ของปี 
2558 และ 2559 ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 

 
 

 

 

 

ตารางที่ 3.120  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาสเปน  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา-สเปน 3.72 3.83 3.58 3.31 3.26 3.52 

 

กราฟที่ 3.207 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
ภาษาสเปน  
 
 
 
 
 
จากกราฟ 3.207 พบว่าตั้งแต่ปี 2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวลดลง แต่ในปี 2559 ผลการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

รายวิชา ภาษาจีนหลัก (จ30203-จ30204) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา-จีน 3.32 3.31 3.34 3.44 3.08 3.51 

รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองต้น (จ30223-จ30224) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 3.94 3.81 3.87 4.00 3.71 3.54 

รายวิชา ภาษาจีน (จ30233-จ30234) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา-คณิต 3.39 3.29 3.53 2.84 3.61 3.51 

รายวิชา ภาษาสเปน (ป30203-ป30204) 
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ตารางที่ 3.121 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สุขศึกษา 3 พ32101 - - 0.5 
สุขศึกษา 4 พ32102 - - 0.5 
เทนนิส - พ30103 - 0.5 
วอลเลย์บอล - พ30104 - 0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

4 รายวิชา 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.122   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
สุขศึกษา 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.97 3.90 3.93 3.63 3.88 3.91 
ภาษา – คณิต 3.81 3.88 3.83 3.94 3.84 3.92 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.73 3.92 3.74 3.82 3.78 3.91 
ภาษา-เยอรมัน 3.72 3.80 3.72 3.81 3.79 3.92 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.80 3.90 3.88 3.96 3.92 3.91 

 

กราฟที่ 3.208 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
สุขศึกษา 
 
 

 
 

 
จากกราฟ 3.208  พบว่า ปี 2558-2559 พบว่าทุก
แผนการเรียนมีแนวโน้มผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น มีเพียงภาคเรียนที่ 2 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต มีผลการเรียนที่ลดลง 

 
 

 
 

ตารางที่ 3.123  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
พลศึกษา  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.97 3.98 3.99 3.58 3.99 3.99 
ภาษา – คณิต 3.93 3.99 4.00 3.99 3.99 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.91 3.91 3.97 4.00 3.97 3.98 
ภาษา-เยอรมัน 3.82 3.93 3.96 3.99 3.96 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.90 3.99 4.00 3.99 3.99 3.98 

 
 

กราฟที่ 3.209 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
พลศึกษา  

 
 

จากกราฟ 3.209 พบว่า ตั้ งแต่ปี  2557-2559 ทุก
แผนการเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวที่
ค่อนข้างคงที่   มีเพียงภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
ที่แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายวิชา สุขศึกษา (พ32101-พ32102) 

รายวิชา พลศึกษา (พ30103-พ30104) 
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ตารางที่ 3.124 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 
 

ตารางที่ 3.125   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
นาฏศิลป์ไทย  

 

 

กราฟที่ 3.210 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
นาฏศิลป์ไทย  
 

 
 
 
 

 

จากกราฟ 4.210 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีแนวโน้มผลการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวคงท่ี อยู่ที่ 4.00 

 
 
 

 

ตารางที่ 3.126   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
นาฏศิลป์สากล  
 

 

กราฟที่ 4.211  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
นาฏศิลป์สากล  

 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 4.211 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวค่อนข้างคงที่ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 
4.00  มีเพียง ปี 2558แผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่ผลการ
เรียนลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

นาฏศิลป์ไทย ศ32101 - - 0.5 

นาฏศิลป์สากล ศ32102 - - 0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

2 รายวิชา 

รายวิชา ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์ไทย) (ศ32101) 

รายวิชา ศิลปะ 4 (นาฏศิลป์สากล) (ศ32102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.96 3.68 4.00 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.99 3.99 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 3.97 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์ – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 4.00 
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ตารางที่ 3.127 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของ
นักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตารางที่ 3.128  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
พื้นฐานการด ารงชีวิต  

 

 

กราฟที่ 3.212 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
พื้นฐานการด ารงชีวิต  

 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.212 พบว่า ปี 2558 แผนการเรียนส่วน
ใหญ่มีผลการเรียนเพิ่มข้ึน และในปี 2559 แผนการเรียน
ส่วนใหญ่ผลการเรียนลดลง มีเพียงแผนการเรียนภาษา-
คณิต และภาษา-ฝรั่งเศส-สเปน ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

พื้นฐานการด ารงชีวิต ง32101 - - 1.0 
การผลิตและบริหาร
จัดการ 

- - ง30266 1.0 

การเขียนโปรแกรม - - ง30222 1.0 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต ์

- - ง30241 1.0 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - ง30263 1.0 
รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

5 รายวิชา 

รายวิชา พื้นฐานการด ารงชีวิต (ง32101) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.97 4.00 3.95 
ภาษา – คณิต 4.00 3.95 3.98 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.44 3.98 3.99 
ภาษา-เยอรมัน 3.55 3.99 3.92 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.61 4.00 3.94 
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ตารางที่ 3.129  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
การผลิตและบริหารจัดการ  
 

 

 

กราฟที่ 3.213 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
การผลิตและบริหารจัดการ  

 
 
 

 
 
 
 

 

จากกราฟ 3.213 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ

เรียนลดลง มีเพียงแผนการเรียนภาษา-คณิต และภาษา-

ญี่ปุ่น– จนี ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ตารางที่3.130  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
การเขียนโปรแกรม  
 
 

 

 
 
 
กราฟที่ 3.214 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
การเขียนโปรแกรม  
 
 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.214  พบว่า  ปี 2558 – ภาคเรียนที่ 1 ปี 
2559 ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวคงที่ แต่ในภาค
เรียนที่ 2 ปี 2559 ผลการเรียนกลับลดลง                                     
 

รายวิชา การผลิตและบริหารจดัการ (ง30266) รายวิชา การเขียนโปรแกรม (ง30222) 
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.95 4.00 3.96 
ภาษา – คณิต 3.85 3.99 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.99 3.96 3.91 
ภาษา-เยอรมัน 3.99 4.00 3.97 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 3.98 4.00 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.99 3.98 4.00 4.00 4.00 3.95 
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ตารางที่ 3.131  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  
 

 
กราฟที่ 3.215 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  
 
 
 
 

 
 จากกราฟ 3.215 พบว่า ปี 2558 ทุกแผนการมี  ผลการ
เรียนของรายวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้น แต่ปี 2559 ผลการเรียน
ลดลงมีเพียงแผนการเรียนภาษา-เยอรมันที่ผลการเรียน
เพิ่มข้ึน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่  3.132  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 
 
 
 

กราฟที่ 3.216 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา       
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.216 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชา
ดังกล่าวมีค่อนข้างคงที่ มีเพียงปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ผลการเรียนลดลง

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (ง30241) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57 58 59 
วิทย์ – คณิต 4.00 4.00 3.98 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.97 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 3.98 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 4.00 4.00 3.96 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา– คณิต 4.00 4.00 4.00 3.62 4.00 4.00 

รายวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ง30263) 
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ตารางที่  3.133 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 3.134 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทย  

 

กราฟที่ 3.217 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทย  
 

 

 

จากกราฟ 3.217 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนเพิ่มข้ึน ลดลงเล็กน้อยในภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 

 

ตารางที่ 3.135 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักภาษา และการเขียน  

 

กราฟที่ 3.218 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักภาษา และการเขียน  

 

 
 

จากกราฟ 3.218 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการ
เรียนไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559  

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาไทย 5 ท33101 - - 1.0 
ภาษาไทย 6 ท33102 - - 1.0 
หลักภาษา - ท30205 - 1.0 
การเขียน - ท30206 - 1.0 
ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์3 - - ท30293 

1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

5 รายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย (ท33101-ท33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.72 3.66 3.70 3.64 3.67 3.69 
ภาษา – คณิต 3.51 3.53 3.53 3.53 3.59 3.66 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.43 3.48 3.48 3.39 3.57 3.71 
ภาษา-เยอรมัน 3.41 3.51 3.53 3.51 3.56 3.70 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.72 3.79 3.68 3.64 3.78 3.85 

รายวิชา หลักภาษา-การเขียน (ท30205-ท30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.43 3.43 3.51 3.2 3.49 3.56 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.60 3.81 3.26 3.52 3.46 3.80 
ภาษา-เยอรมัน 3.43 3.27 3.41 3.52 3.54 3.85 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.58 3.66 3.51 3.62 3.73 3.81 
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ตารางที่  3 .136  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

ตารางที่ 3.137 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
 

 
 

กราฟที่ 3.219 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลัก
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

 

 

 
 

จากกราฟ 3.219 พบว่า  แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผล
การเรียนเพ่ิมขึ้น  มีเพียงแผนการเรียนภาษา-เยอรมัน ที่
ผลการเรียนลดลง 

 

ตารางที่ 3.138 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักคณิตศาสตร์เสริม  

 

กราฟที่ 3.220 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักคณิตศาสตร์เสริม  

  

 

 
 
 

จากกราฟ 3.220 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวลดลง แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ผลการเรียน
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

คณิตศาสตร ์5 ค33101 - - 1.0 
คณิตศาสตร์ 6 ค33102 - - 1.0 
คณิตศาสตร์เสริม 5 - ค30205 - 2.0 
คณิตศาสตร์เสริม 6 - ค30206 - 2.0 
แคลคูลัส 1 - - ค30295 1.0 
แคลคูลัส 2 - - ค30296 1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

6 รายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์ (ค33101-ค33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.86 3.77 3.80 3.86 3.80 3.86 
ภาษา – คณิต 3.33 3.06 3.05 3.22 3.17 3.60 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 2.28 2.03 2.15 2.36 2.19 2.30 
ภาษา-เยอรมัน 2.81 2.20 2.27 2.51 2.41 2.20 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 2.80 2.41 2.28 2.41 2.55 3.04 

รายวิชา คณิตศาสตรเ์สริม (ค3005-ค30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 2.82 2.83 3.00 2.87 2.80 3.27 
ภาษา – คณิต 2.05 2.31 2.14 2.10 2.03 2.50 



 
 

 

122 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

ตารางที่  3 .139  รายวิชาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 
 
 

 

ตารางที่ 3.140  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 

 

กราฟที่ 3.221 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

จากกราฟที่ 3.221 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557 ทุกแผนการเรียนมี
แนวโน้มผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวลดลง  เรื่อยมาจนถึง
ปี 2559

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร ์5 ว33101 - - 1.0 
วิทยาศาสตร์ 6 ว33102 - - 1.0 
ฟิสิกส ์5 - ว30205 - 2.0 
ฟิสิกส ์6 - ว30206 - 2.0 
เคม ี5 - ว30225 - 1.5 
เคม ี6 - ว30226 - 1.5 
ชีววิทยา 5 - ว30245 - 1.0 
ชีววิทยา 6 - ว30246 - 1.0 
ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์5 

- - ว30215 2.0 

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์5 

- - ว30235 1.5 

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์5 

- - ว30255 1.5 

โครงงานวิทยาศาสตร ์ - - ว30291 4.0 
รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

12 รายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว33101-ว33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.82 3.70 3.93 3.74 3.92 2.26 
ภาษา – คณิต 3.55 3.24 3.29 3.74 3.28 2.34 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.04 2.84 2.89 2.98 2.94 1.81 
ภาษา-เยอรมัน 3.33 3.15 2.96 3.10 3.03 2.30 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.62 3.44 3.04 3.38 3.36 2.45 
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ตารางที่ 3.141 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลัก
ฟิสิกส์  

 

กราฟที่ 3.222 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลัก
ฟิสิกส์  
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 3.222 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนรายวิชา
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน แต่ในปี 2559 ผลการเรียนลดลง 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.142  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักเคมี  
 

 

กราฟที่ 3.223  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักเคมี  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 3.223 พบว่า ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว
ไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ผลการเรียนมีแนวโน้มลดลง 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3.143 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลัก
ชีววิทยา  
 

 

กราฟที่ 3.224 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหลัก
ชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 3.224 พบว่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มลดลง มีเพียงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น

รายวิชา ฟิสิกส์ (ว30205-ว30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 2.79 2.83 3.76 2.63 2.93 2.81 

รายวิชาเคม ี(ว30225-ว30226) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 2.83 2.17 3.03 2.24 2.71 2.30 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์-คณิต 2.74 2.17 3.00 2.82 2.74 2.57 

รายวิชา ชีววิทยา (ว30245-ว30246) 
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ตารางที่ 3.144 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ทั้ งนี้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขอน าเสนอสารสนเทศผล
การเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ตารางที่ 3.145 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักสังคมศึกษาฯ พื้นฐาน (ประวัติศาสตร์และสถานการณ์
ปัจจุบัน 1 และประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน 1)  

 

กราฟที่ 3.225  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หลักสังคมศึกษาฯ พื้นฐาน (ประวัติศาสตร์และสถานการณ์
ปัจจุบัน 1 และประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน 1)  
 

 

  
 
 
 
จากกราฟ 3.225 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการ
เรียนรายวิชาดังกล่าวไม่คงที่  ส่วนในปี 2559 มี
แนวโน้มผลการเรียนลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 
(ประวัติศาสตรแ์ละ
สถานการณ์ปัจจุบัน 1) 

ส33101 - - 1.0 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 6 
(ประวัติศาสตรแ์ละ
สถานการณ์ปัจจุบัน 2) 

ส33102 - - 1.0 

พระพุทธศาสนา 3 - ส30203 - 1.0 
อาเซียนศึกษา - ส30204 -   
กฎหมายที่ควรรู ้ - ส30221 - 1.0 
หน้าที่พลเมือง - ส30233 -   
ภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

- ส30281 - 1.0 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

7 รายวิชา 

รายวิชา สังคมศึกษาฯพื้นฐาน (ส33101-ส33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.90 3.74 3.86 3.67 3.90 2.89 
ภาษา – คณิต 3.84 3.55 3.66 3.33 3.76 3.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.43 3.33 3.75 3.25 3.82 3.26 
ภาษา-เยอรมัน 3.91 3.66 3.70 3.49 3.79 3.13 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.82 3.65 3.77 3.44 3.91 3.39 
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ตารางที่ 3.146      เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา3 และ อาเซียนศึกษา)  

 

กราฟที่ 3.226 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (พระพุทธศาสนา3 และ อาเซียนศึกษา)  
 

 

 

 

 
จากกราฟ 3.226 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาดังกล่าวค่อนข้างคงที่ แต่ในปี 2559 ผลการเรียน
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.147  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
กฎหมายน่ารู้  

 

 

 

 

กราฟที่ 3.227 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา

กฎหมายน่ารู้  

 

 

 

 

 

จากกราฟ 3.227 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนรายวิชา
ดังกล่าวลดลง และปี 25559 ผลการเรียนเพิ่มขึ้น

รายวิชา สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม (ส30203-ส30204) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.53 3.53 3.46 3.65 3.56 2.63 
ภาษา – คณิต 3.32 3.41 3.22 3.35 3.43 2.66 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.30 3.14 3.23 3.47 3.38 2.76 
ภาษา-เยอรมัน 3.54 3.34 3.41 3.63 3.46 2.68 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.47 3.50 3.35 3.36 3.48 2.88 

รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้  (ส30221) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 58/1 59/1 
ภาษา-คณิต 3.35 2.74 3.69 
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ตารางที่ 3.148  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
หน้าที่พลเมือง  

 
กราฟที่ 3.228 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาหน้าที่

พลเมือง  

 

 

 

 

 
 

จากกราฟ 3.228 พบว่า ทุกแผนการเรียนผลการเรียน
รายวิชาดังกล่าวค่อนข้างคงที่ แต่ในปี 2559 ผลการ
เรียนลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 3.149   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  

 

 
 
 
 

กราฟที่ 3.229 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.229 พบว่า ปี 2557-2558 ผลการเรียน
รายวิชาดังกล่าวคงที่ แต่ในปี 2559 ผลการเรียนลดลง

รายวิชา หน้าที่พลเมือง (ส30233) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.45 3.45 3.42 
ภาษา – คณิต 3.75 3.75 3.56 
ภาษา – ฝรั่งเศส – สเปน 3.67 3.67 3.63 
ภาษา-เยอรมัน 3.71 3.71 3.50 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.75 3.75 3.73 

รายวิชา ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (ส30281) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 58/1 59/1 
ภาษา-คณิต 4.00 4.00 3.81 
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ตารางที่  3.150 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอ

น าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.151  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
 ภาษาอังกฤษ  

 

 
กราฟที่ 3.230 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    

 ภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟ 3.230 พบว่า ภาคการเรียนที่ 1 ปี 2558ทุก
แผนการเรียนมีผลการเรียนลดลง แต่ในปี 2559 มี
แนวโน้มผลการเรียนลดลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ 5 อ33101 - - 1.0 
ภาษาอังกฤษ 6 อ33102 - - 1.0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 - อ33201 - 1.5 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 - อ33202 - 1.5 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 - อ30215 - 0.5 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 - อ30216 - 0.5 
ภาษาอังกฤษโครงงาน - - อ30293 1.0 
รวมรายวิชาของระดับช้ัน

ท้ังหมด 
7 รายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ (อ33101-อ33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.34 3.65 3.47 3.57 3.63 3.07 
ภาษา – คณิต 3.15 3.38 3.37 3.48 3.38 3.09 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.32 3.45 3.55 3.59 3.70 3.28 
ภาษา-เยอรมัน 3.57 3.72 3.67 3.77 3.80 3.56 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.57 3.78 3.58 3.68 3.77 3.54 
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ตารางที่ 3.152   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  

 
กราฟที่ 3.231 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
 

 
 
จากกราฟ 3.231 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีแนวโน้ม
ผลการเรียนในรายวิชากล่าวที่ค่อนข้างคงที่ แต่ในปี 
2559 ผลการเรียนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3.153  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  

 

 
กราฟที่ 3.232 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
 
 
 
 

 

 
 

จากกราฟ 3.232 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีที่ไม่คงที่ใน
ปี 2559 มีแนวโน้มผลการเรียนในรายวิชากล่าวที่
ลดลง

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201-อ33202) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.76 3.58 3.60 3.56 3.73 3.45 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.74 3.52 3.40 3.44 3.85 3.47 
ภาษา-เยอรมัน 3.83 3.67 3.76 3.63 3.90 3.65 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.84 3.57 3.79 3.54 3.85 3.80 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.50 3.48 3.68 3.86 3.63 2.80 
ภาษา – คณิต 3.25 3.21 3.58 3.73 3.39 3.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.32 3.31 3.75 3.77 3.68 3.06 
ภาษา-เยอรมัน 3.63 3.57 3.74 3.85 3.79 3.23 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.64 3.73 3.75 3.82 3.77 3.37 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ30215-อ30216) 
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ตารางที่  3.154  รายวิชาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2                
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน                         
ตามรายวิชาดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่  3.155 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย 
รายวิชาภาษาฝรั่งเศส  

 

กราฟที่ 3.233 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาฝรั่งเศส  

 
 

จากกราฟที่ 3.233 พบว่าตั้งแต่ปี 2558 ผลการเรียน
ในรายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เรื่อยไปถึงปี 2559 

 

ตารางที่ 3.156 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน  

 

กราฟที่ 3.234 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน  
 
 
 
 
 

 
จากกราฟ 3.234 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวลดลง เริ่มเพิ่มขึ้นในปี 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

ภาษาฝรั่งเศส 5 - ฝ30205 - 2.0 
ภาษาฝรั่งเศส 6 - ฝ30206 - 2.0 
ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 1 - ฝ30211 - 1.0 
ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 2 - ฝ30212 - 1.0 
ภาษาเยอรมนั 5 - ย30205 - 2.0 
ภาษาเยอรมนั 6 - ย30206 - 2.0 
ภาษาเยอรมนัอ่าน-เขียน 1 - ย30211 - 1.0 
ภาษาเยอรมนัอ่าน-เขียน 2 - ย30212 - 1.0 
ภาษาญี่ปุ่น 5 - ญ30205 - 2.0 
ภาษาญี่ปุ่น 6 - ญ30206 - 2.0 
ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1 - ญ30211 - 1.0 
ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2 - ญ30212 - 1.0 
ภาษาสเปน 5 - ป30205 - 2.0 
ภาษาสเปน 6 - ป30206 - 2.0 
ภาษาสเปนอ่าน-เขียน 1 - ป30211 - 1.0 
ภาษาสเปนอ่าน-เขียน 2 - ป30212 - 1.0 
ภาษาจีน 5 - จ30236 - 1.0 
ภาษาจีน 6 - จ30236 - 1.0 
ภาษาจีนหลัก 5 - จ30205 - 2.0 
ภาษาจีนหลัก 6 - จ30206 - 2.0 
ภาษาจีนหลักอ่าน-เขียน 1 - จ30211 - 1.0 
ภาษาจีนหลักอ่าน-เขียน 2 - จ30212 - 1.0 
รวมรายวิชาของระดับช้ัน

ท้ังหมด 
22 รายวิชา 

รายวิชา ภาษาฝร่ังเศส (ฝ30205-ฝ30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–ฝรั่งเศส 2.71 2.94 2.62 2.41 2.71 2.69 

รายวิชา ภาษาฝรัง่เศสอ่าน-เขียน (ฝ30211-ฝ30212) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–ฝรั่งเศส 3.68 3.40 3.31 3.27 3.35 3.72 
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ตารางที่  3.157 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย 
รายวิชาภาษาเยอรมัน จ าแนกตามแผนการเรียน 

ตารางที่ 3.159  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาญี่ปุ่น 

 

 

กราฟที่ 3.235 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาเยอรมัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากกราฟ 3.235 พบว่า ปี 2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน และเริ่มลดลงในปี 2559 

 

 

ตารางที่ 3.158 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา 
ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน  

 

กราฟที ่3.236 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน  
 
 
 

 
 
จากกราฟ 3.236 พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 2559 มีเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยในภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 
 

กราฟที่ 3.237 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาญี่ปุ่น  
 
 
 

 
 

 
 

จากกราฟ 3.237  พบว่าตั้งแต่ปี 2557 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวลดลง แต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 

 

ตารางที่ 3.160  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน  
 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–ญี่ปุ่น 3.42 3.41 3.63 3.57 3.65 3.63 

 

 

กราฟที่ 3.238 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.238 พบว่าตั้งแต่ปี 2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวค่อนข้างคงที่ แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปี 
2558 ผลการเรียนลดลง 

รายวิชา ภาษาเยอรมัน (ย30205-ย30206) รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น (ญ30205-ญ30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–เยอรมนั 2.87 2.55 2.76 2.95 2.91 2.73 

รายวิชา ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน (ย30211-ย30212) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–เยอรมนั 3.70 3.61 3.31 3.46 3.60 3.31 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–ญี่ปุ่น 3.69 3.44 3.32 3.52 3.69 3.69 

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน (ญ30211-ญ30212) 
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ตารางที่ 3.161  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา      
ภาษาสเปน  

 

กราฟที่ 3.239 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาสเปน จ าแนกตามแผนการเรียน 
      
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.239 พบว่าตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 
ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง 
เรื่อยไปถึงปี 2559  

ตารางที่ 3.162    เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาสเปนอ่าน-เขียน  

 

กราฟที่ 3.240 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาสเปนอ่าน-เขียน 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.240 พบว่าภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ผลการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เรื่อยไปถึงปี 
2559  
 

 

ตารางที่  3.163  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย 
รายวิชาภาษาจีนหลัก  

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 
ภาษา–จีน 3.01 3.45 3.42 3.43 

 

กราฟ 3.241 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาจีนหลัก  
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.241 พบว่าปี 2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
 
 

ตารางที่ 3.164   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีนอ่าน-เขียน  

 

กราฟที่ 3.242เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีนอ่าน-เขียน  
 
 
 
 

 
จากกราฟ 4.242 พบว่าตั้ งแต่ปี  2558 ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

รายวิชา ภาษาจีนหลัก (จ30205-จ30206) รายวิชา ภาษาสเปน (ป30205-ป30206) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–สเปน 3.47 3.68 3.72 3.63 3.43 3.20 

รายวิชา ภาษาสเปนอ่าน-เขียน (ป30211-ป30212) รายวิชา ภาษาจีนอ่าน-เขียน (จ30211-จ30212) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–สเปน 3.79 3.65 3.99 3.91 3.83 3.41 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 
ภาษา–จีน 2.79 2.88 3.11 3.28 
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ตารางที่ 3.165   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีน  

 

กราฟที่ 3.243 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
ภาษาจีน  
 
 
 
 

 
 
 
จากกราฟ 3.243  พบว่าผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน มีลดลงเล็กน้อยในปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ภาษาจีน (จ30235-จ30236) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา–คณิต 2.71 3.27 3.10 3.10 3.70 3.72 



  
 

งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   133 | ห น้ า  
 

 

 

ตารางที่ 3.166 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 

ตารางที่ 3.167   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
สุขศึกษา  

กราฟที่ 3.244 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา     
สุขศึกษา  
 
 

 
จากกราฟ 3.244 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนไม่คงที่ ในปี 2559 ผลการเรียนลดลง มีเพียงแผนการ
เรียนภาษา-เยอรมัน ที่ผลการเรียนเพิ่มข้ึน 
 

 

ตารางที่ 3.168    เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
 พลศึกษา  

 

กราฟที่ 3.245 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
 พลศึกษา  

 
จากกราฟ 3.245 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ผลการ
เรียนเพิ่มขึ้น มีเพียงแผนการเรียนภาษา-เยอรมัน และ
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน ที่ผลการเรียนลดลง   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สุขศึกษา 5 พ33101 - - 0.5 
สุขศึกษา 6 พ33102 - - 0.5 
แบดมินตนั - พ30105 - 0.5 
ลีลาศ - พ30106 - 0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

4 รายวิชา 

รายวิชา สุขศึกษา (พ33101-พ33102) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.63 3.57 3.8 3.36 3.68 3.67 
ภาษา – คณิต 3.77 3.79 3.68 3.67 3.74 3.66 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.49 3.64 3.40 3.74 3.71 3.62 
ภาษา-เยอรมัน 3.30 3.58 3.50 3.87 3.49 3.68 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.75 3.84 3.83 3.92 3.92 3.87 

รายวิชา พลศึกษา (พ30105-พ30106) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์ – คณิต 3.87 3.76 3.99 3.96 3.62 3.96 
ภาษา – คณิต 3.92 3.83 3.97 3.55 3.97 3.97 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.94 3.87 3.78 3.89 3.92 3.98 
ภาษา-เยอรมัน 3.77 3.76 3.95 3.90 3.99 3.93 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.89 3.92 3.96 3.99 3.98 3.97 
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ตารางที่ 3.169 รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          
ขอน าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 3.170 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    
 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
 

 
กราฟที่ 3.246 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา    

 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.246 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีแนวโน้มผล
การเรียนในรายวิชากล่าวไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ผลการ
เรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ช่ือวิชา 
วิชา

พื้นฐาน 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 

วิชา
เพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 

หน่วยกิต 

สารนิเทศเพื่อการ
ค้นคว้า  

- - ง30269  0.5 

รวมรายวิชาของ
ระดับช้ันทั้งหมด 

1 รายวิชา 

รายวิชา สารนิเทศเพ่ือการค้นคว้า (ง30269) 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
ภาษา – คณิต 3.56 3.90 3.34 3.33 3.62 3.85 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.50 3.95 3.37 3.62 3.44 3.90 
ภาษา-เยอรมัน 3.57 3.93 3.24 3.77 3.57 3.91 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จนี 3.74 3.96 3.69 3.92 3.68 3.97 
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ตารางที่  3 .171  รายวิชาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวชิาดังนี้ 

 

รายวิชา ภาษาไทย พว. 1 
 

ตารางที่ 3.172 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 

 
กราฟที่ 3.247  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 

 

 
 

จากกราฟ 3.247 พบว่า ทุกแผนการเรียนมีผลการเรียนค่อน 

ข้างคงที่ อยู่ท่ี 4.00 

 
 

 

รายวิชา ภาษาไทย พว. 2 
 

ตารางที่ 3.173 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 

  
กราฟที่ 3.248 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา   
ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.248 พบว่า แผนการเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนค่อนข้างคงที่ มีเพียงแผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส-
สเปน ทีผ่ลการเรียนลดลง 
 
 

*หมายเหต ุวิชาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ 3  
ปี 2559 ไม่มีรายวิชาดังกล่าวทัง้ 2 ภาคการศึกษา

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 - 2559 

  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสารถพิเศษด้านภาษาไทย   

ระดับชั้น ชื่อวิชา 
ม.4 ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ ์1 
ม.5 ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ ์2 
ม.6 ภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ ์3 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
วิทย์ – คณิต - - 4.00 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน 4.00 4.00 4.00 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ภาษา – คณิต 4.00 4.00 4.00 
ภาษา–ฝรั่งเศส-สเปน 3.40 4.00 3.81 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน 3.95 4.00 4.00 
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ตารางที่  3.174  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 

 
 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรข์อน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวชิาดังนี้ 
 

      รายวิชา คณิตศาสตร์ พว. 1-2 
 

ตารางที่ 3.175    เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

กราฟที่ 3.249 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.249 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชา
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์ พว.  3-4 
 

ตารางที่ 3.176  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.87 4.00 3.83 4.00 4.00 3.98 

 

กราฟที่ 3.250 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.250 พบว่าผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มลดลง 

 
 

รายวิชา แคลคูลัส 
ตารางที่ 3.177   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
แคลคูลัส 

 

กราฟที่ 3.251 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาแคลคูลสั 
 

 
 
 
 

 
 

จากกราฟ 3.251 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชา   
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  

ระดับชั้น ชื่อวิชา 

ม.4 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ ์1 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 

ม.5 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ ์3 
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 

ม.6 
แคลคูลสั 1 
แคลคูลสั 2 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.90 3.88 3.98 3.95 4.00 3.94 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.97 4.00 4.00 3.90 3.91 3.95 
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ตารางที่  3.178  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 

 

 
 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอน าเสนอ
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตามรายวิชาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา ฟิสิกส์ พว. 1-2 
ตารางที่ 3.179 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 
 

 

กราฟ 3.252 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 

 

จากราฟ 3.252 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชา
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
 

รายวิชา ฟิสิกส์ พว. 3-4 
 

ตารางที่ 3.180 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.92 3.90 3.92 2.65 3.17 3.40 

 

กราฟ 3.253 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.253 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว       
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น ชื่อวิชา 

ม.4 

ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ ์1 
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 

ม.5 

ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ ์3 
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 4 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 4 

ม.6 

ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ ์5 
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 5 
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 5 
โครงงานวิทยาศาสตร ์

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.77 3.88 3.45 3.75 3.64 3.89 
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รายวิชา ฟิสิกส์ พว. 5 
 

ตารางที่ 3.181   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 

 

กราฟที่ 3.254 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากราฟ 3.254 พบวา่ ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มลดลง 
 

รายวิชา เคมี พว. 1-2 
 

ตารางที่ 3.182  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี
เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 

 

กราฟที่ 3.255 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี
เพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากราฟ 3.255 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว     มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
 

รายวิชา เคมี พว. 3-4 
 

ตารางที่ 3.183 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
เคมีเพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 

 

กราฟที่ 3.256 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี
เพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 

 
 
 
 
 
 

จากราฟ 3.256 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
 

รายวิชา เคมี พว. 5 
 

ตารางที่ 3.184  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี
เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 
 

 

กราฟที่ 3.257 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาเคมี
เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 
 
 
 
 
 
 
จากราฟ 3.257 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลง

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 58/1 59/1 
วิทย์–คณิต 3.57 3.92 3.34 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.50 3.33 3.27 3.50 3.54 3.65 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.35 3.48 3.80 3.47 3.00 3.14 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 58/1 59/1 
วิทย์–คณิต 3.36 3.80 2.90 
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รายวิชา ชีววิทยา พว. 1-2 
 

ตารางที่ 3.185 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 

 

กราฟที่ 3.258 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากราฟ 3.258 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว    
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

 

รายวิชา ชีววิทยา พว. 3-4 
 

ตารางที่ 3.186  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 

 

กราฟที่ 3.259 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 3-4 
 

 
 

จากราฟ 3.259 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว     
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

รายวิชา ชีววิทยา พว. 5 
 

ตารางที่ 3.187   เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 5 

 

กราฟที่ 3.260 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ชีววิทยาเพิ่มพูนประสบการณ์ 5  
 
 
 
 
 
 
 

จากราฟ 3.260 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวมี
แนวโน้มลดลง 
 

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ตารางที่ 3.188 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

กราฟที่ 3.261เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร ์
 

 
 
 
 

 
 
จากราฟ 3.261 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลง 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.23 3.63 3.17 3.17 3.46 3.78 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 57/2 58/1 58/2 59/1 59/2 
วิทย์–คณิต 3.52 3.53 3.23 3.82 3.40 3.66 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/1 58/1 59/1 
วิทย์–คณิต 3.25 3.23 2.96 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
วิทย์–คณิต 3.50 4.00 3.62 
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ตารางที่  3.189  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 

 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอ
น าเสนอสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน ตาม
รายวิชาดังนี้จาก 

      รายวิชาภาษาอังกฤษ พว. 1 
 

ตารางที่ 3.190 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
 

 
 

กราฟ  3.262 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟ 3.262 พบว่า ผลการเรียนของรายวิชาค่อนข้าง
คงที่อยู่ที่ 4.00 
 
 
 
 
 

 

      รายวิชาภาษาอังกฤษ พว. 2 
 

ตารางที่ 3.191 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 
 

กราฟที่ 3.263 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 
 

 
 
 
 
 

จากกราฟ 3.263 พบว่า ผลการเรียนค่อนข้างคงที่ 
 
 

      รายวิชาภาษาอังกฤษ พว. 3 
 

ตารางที่ 3.192 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 

 

กราฟที่ 3.264 เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 
 

 
 

 
 
จากกราฟ 3.264 พบว่า ผลการเรียนสูงขึ้นและค่อนขา้งคงที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนความสารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  

ระดับชั้น ชื่อวิชา 
ม.4 ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
ม.5 ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ ์2 
ม.6 ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ ์3 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
ภาษา–คณิต 4.00 4.00 4.00 

ภาษา – ฝรั่งเศส – สเปน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน 4.00 4.00 4.00 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
ภาษา–คณิต 3.94 4.00 4.00 

ภาษา – ฝรั่งเศส – สเปน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน 4.00 4.00 4.00 

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา 

57/2 58/2 59/2 
ภาษา–คณิต 3.95 4.00 4.00 

ภาษา – ฝรั่งเศส – สเปน 4.00 3.96 4.00 
ภาษา-เยอรมัน 4.00 4.00 4.00 
ภาษา-ญี่ปุ่น-จีน 3.83 3.91 4.00 
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รายวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
- ภาษาไทย 1 (ท31101)        - ภาษาไทย 2 (ท31102)    
- ภาษาไทย 3 (ท32101)        - ภาษาไทย 4 (ท32102) 
- ภาษาไทย 5 (ท33101)        - ภาษาไทย 6 (ท33102) 
 
 

รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
- ประวัติวรรณคดี 1 (ท30201)   - ประวัติวรรณคดี 2 (ท30202)  
- วรรณคดีมรดก 1 (ท30203)    - วรรณคดีมรดก 2 (ท30204) 
- หลักภาษา (ท30205)          - การเขียน (ท30206) 
 

รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมพูน ประกอบด้วย 
- ภาษาไทยเพิ่มพูน 1 (ท30291) 
- ภาษาไทยเพิ่มพูน 2 (ท30292) 
- ภาษาไทยเพิ่มพูน 3 (ท30293) 
 

 *หมายเหตุ วิชาภาษาไทยเพิ่มพูน 3 (ท30293) ในปีการศึกษา 
2559 ไม่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชาดังกล่าว 
 

 
 

 
 

 

 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
- คณิตศาสตร์ 1 (ค31101)        - คณิตศาสตร์ 2 (ค31102) 
- คณิตศาสตร์ 3 (ค32101)        - คณิตศาสตร์ 4 (ค32102) 
- คณิตศาสตร์ 5 (ค33101)        - คณิตศาสตร์ 6 (ค33102) 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์เสริม ประกอบด้วย 
- คณิตศาสตร์เสริม 1 (ค30201)       - คณิตศาสตร์เสริม 2 (ค30202) 
- คณิตศาสตร์เสริม 3 (ค30203)       - คณิตศาสตร์เสริม 4 (ค30204) 
- คณิตศาสตร์เสริม 5 (ค30205)       - คณิตศาสตร์เสริม 6 (ค30206) 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมพูน ประกอบด้วย 
- คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 (ค30291) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 (ค30292) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 (ค30293) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 (ค30294) 
- แคลคูลัส 1 (ค30295) 
- แคลคูลสั 2 (ค30262)

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามรุ่นปีท่ีเข้าศึกษา รุ่น 75, 76, 77, 78 และ 79 

ตารางที่ 3.193 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จ าแนกตามรุ่น 75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 

79         3.62 

78       3.56 3.78 

77     3.60 3.64 3.68 

76   3.67 3.61 3.64   

75 3.81 3.70 3.74     

ภาษาไทยเพิ่มเติม 

79         3.59 

78       3.74 3.51 

77     3.62 3.44 3.66 

76   3.56 3.52 3.42   

75 3.61 3.45 3.51     

ภาษาไทยเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

79           

78           

77     4.00 4.00   

76   4.00 3.83 3.46   

75 4.00 3.96 3.54     

ตารางที่ 3.194 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าแนกตามรุ่น 75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

คณิตศาสตร ์

79          2.84 

78        2.79 2.75  

77     2.81 2.87 3.18 

76   3.45 2.76 2.74   

75 3.51 3.55 2.72     

คณิตศาสตร์เสริม 

79          2.62 

78        2.52 2.17  

77     2.50 2.28 2.68 

76   2.86 2.38 2.52   

75 2.77 2.67 2.48     

 79          3.97 

คณิตศาสตร์เพิม่พูน 78        3.96 3.97  

ประสบการณ ์ 77     3.89 3.91 3.91 

 76   3.80 3.93 3.95   

 75 3.91 3.78 3.99     
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รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

- วิทยาศาสตร์ 1 (ว31101)        - วิทยาศาสตร์ 2 (ว31102) 
- วิทยาศาสตร์ 3 (ว32101)        - วิทยาศาสตร์ 4 (ว32102) 
- วิทยาศาสตร์ 5 (ว33101)        - วิทยาศาสตร์ 6 (ว33102) 
 

รายวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 
- ฟิสิกส์ 1 (ว30201)      - ฟิสิกส์ 2 (ว30202) 
- ฟิสิกส์ 3 (ว30203)      - ฟิสิกส์ 4 (ว30204) 
- ฟิสิกส์ 5 (ว30205)      - ฟิสิกส์ 6 (ว30206) 
 

รายวิชาเคมี ประกอบด้วย 
- เคมี 1 (ว30221)     - เคมี 2 (30222) 
- เคมี 3 (ว30223)     - เคมี 4 (30224) 
- เคมี 5 (ว30225)     - เคมี 6 (30226) 
 

รายวิชาชีววิทยา ประกอบด้วย 
-ชีววิทยา 1 (ว30241)   - ชีววิทยา 2 (ว30242) 
-ชีววิทยา 3 (ว30243)   - ชีววิทยา 4 (ว30244) 
-ชีววิทยา 5 (ว30245)   - ชีววิทยา 6 (ว30246) 
 

รายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมพูนประสบการณ์ ประกอบด้วย 
- ฟิสิกส์ พว.1 (ว30211)      - ฟิสิกส์ พว.2 (ว30212) 
- ฟิสิกส์ พว.3 (ว30213)      - ฟิสิกส์ พว.4 (ว30214) 
- ฟิสิกส์ พว.5 (ว30215)       
 

รายวิชาเคมีเพ่ิมพูนประสบการณ์ ประกอบด้วย 
- เคมี 1 (ว30231)     - เคมี 2 (30232) 
- เคมี 3 (ว30233)     - เคมี 4 (30234) 
- เคมี 5 (ว30235)      
 

รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมพูนประสบการณ์ ประกอบด้วย 
- ชีววิทยา 1 (ว30251)   - ชีววิทยา 2 (ว30252) 
- ชีววิทยา 3 (ว30253)   - ชีววิทยา 4 (ว30254) 
- ชีววิทยา 5 (ว30255)  
 
*หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ 5 ที่ระดับช้ัน ม.6 
เรียน เรียนเฉพาะภาคเรียนท่ี 1 เท่าน้ัน  

ตารางที่ 3.195 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ าแนกตามรุ่น 75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

วิทยาศาสตร ์

79         3.36 
78       3.31 3.49 
77     3.27 3.36 2.77 
76   3.72 3.47 2.11   
75 3.72 3.65 2.02     

ฟิสิกส ์

79         2.89 
78       3.08 3.00 
77     3.04 3.32 2.87 
76   3.37 2.93 3.20   
75 3.46 2.80 2.81     

เคม ี

79         2.93 
78       2.90 2.60 
77     2.58 3.20 2.87 
76   3.00 2.61 2.64   
75 2.97 2.65 2.50     

ชีววิทยา 

79         3.17 
78       3.19 2.70 
77     3.24 3.07 2.66 
76   2.87 2.81 2.91   
75 2.80 2.74 2.55     

ฟิสิกส์เพิม่พูน
ประสบการณ ์

79         3.76 
78       3.60 3.07 
77     3.82 3.64 3.34 
76   3.86 3.91 3.92   
75 3.83 3.89 3.57     

เคมีเพิ่มพนู
ประสบการณ ์

79         3.59 
78       3.38 3.53 
77     3.41 3.52 2.90 
76   3.63 3.41 3.80   
75 3.49 3.50 3.36     

ชีววิทยาเพิม่พูน
ประสบการณ ์

79         3.62 
78       3.17 3.15 
77     3.43 3.30 2.96 
76   3.45 3.52 3.23   
75 3.42 3.57 3.25     
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รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1   
(ศาสนา ศีลธรรม   จรยิธรรม) (ส31101) 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2  
(หน้าท่ีพลเมือง และวัฒนธรรม) (ส31102) 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 (ภูมิศาสตร์) (ส32101) 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 (เศรษฐศาสตร์) (ส32102) 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5  
 (ประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปจัจุบัน 1) (ส33101) 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6  
 (ประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปจัจุบัน 2) (ส33102) 
- ประวัติศาสตรด์้านการเมืองการปกครอง   (ส31103) 
- ประวัติศาสตรด์้านการเมืองเศรษฐกิจ    (ส32103) 
รายวิชาสังคมศึกษาเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
- พระพุทธศาสนา 1 (ส30201)   - พระพุทธศาสนา 2 (30202) 
- พระพุทธศาสนา 1 (ส30203)   - อาเซียนศึกษา      (30204) 

- หน้าท่ีพลเมือง 1  (ส30231)  

- หน้าท่ีพลเมือง 2  (ส30232)  

- หน้าท่ีพลเมือง 3  (30233) 
 
 

 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
- ภาษาอังกฤษ 1 (อ31101)    - ภาษาอังกฤษ 2 (อ31102) 
- ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)    - ภาษาอังกฤษ 4 (อ32102) 
- ภาษาอังกฤษ 5 (อ33101)    - ภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ประกอบด้วย 
- ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201)  - ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ31202) 
- ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 (อ31203)  - ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 (อ31204) 
- ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 (อ31205)  - ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 (อ31206) 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ประกอบด้วย 
- ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 (อ30201)     - ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 (30202) 
- ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 (อ30203)     - ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 (30204) 
- ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 (อ30205)     - ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 (30206) 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมพูนประสบการณ์ ประกอบด้วย 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 (อ20191) 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 2 (อ20192) 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ 3 (อ20193) 

ตารางที่ 3.196 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จ าแนกตามรุ่น 
75-79 

รายวิชา 
 

รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

79         3.62 

78       3.61 3.2 

77     3.63 3.30 3.49 

76   3.73 3.30 3.15   

75 3.75 3.58 3.38     

สังคมศึกษาฯ 
เพิ่มเติม 

79         3.72 

78       3.61 3.76 

77     3.60 3.84 3.09 

76   3.56 3.68 3.20   

75 3.60 3.74 3.25     

 

 
 

ตารางที่ 3.197 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าแนกตามรุ่น 75-79  

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาอังกฤษ 

79         3.62 
78       3.59 3.55 
77     3.49 3.27 3.48 
76   3.39 3.26 3.60   
75 3.58 3.37 3.35     

ภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน 

79         3.58 
78       3.75 3.57 
77     3.46 3.71 3.37 
76   3.63 3.58 3.36   
75 3.71 3.55 3.44     

ภาษาอังกฤษฟัง-
พูด 

79         3.92 
78       3.90 3.83 
77     3.78 3.91 3.71 
76   3.76 3.91 3.59   
75 3.83 3.93 3.69     

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

79         4.00 
78       4.00 4.00 
77     3.98 4.00 4.00 
76   4.00 4.00 3.96   
75 4.00 4.00 3.94     
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รายวิชาภาษาฝร่ังเศส ประกอบด้วย 
- ภาษาฝรั่งเศส 1 (ฝ30201)      - ภาษาฝรั่งเศส 2 (ฝ30202) 
- ภาษาฝรั่งเศส 3 (ฝ30203)      - ภาษาฝรั่งเศส 4 (ฝ30204) 
- ภาษาฝรั่งเศส 5 (ฝ30205)      - ภาษาฝรั่งเศส 6 (ฝ30206) 
 
รายวิชาภาษาเยอรมัน ประกอบด้วย 
- ภาษาเยอรมัน 1 (ย30201)      - ภาษาเยอรมัน 2 (ย30202) 
- ภาษาเยอรมัน 3 (ย30203)      - ภาษาเยอรมัน 4 (ย30204) 
- ภาษาเยอรมัน 5 (ย30205)      - ภาษาเยอรมัน 6 (ย30206) 
 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
- ภาษาญี่ปุ่น 1 (ญ30201)      - ภาษาญี่ปุ่น 2 (ญ30202) 
- ภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ30203)      - ภาษาญี่ปุ่น 4 (ญ30204) 
- ภาษาญี่ปุ่น 5 (ญ30205)      - ภาษาญี่ปุ่น 6 (ญ30206) 
 
รายวิชาภาษาสเปน ประกอบด้วย 
- ภาษาสเปน 1 (ป30201)      - ภาษาสเปน 2 (ป30202) 
- ภาษาสเปน 3 (ป30203)      - ภาษาสเปน 4 (ป30204) 
- ภาษาสเปน 5 (ป30205)      - ภาษาสเปน 6 (ป30206) 
 
รายวิชาภาษาจีนหลัก ประกอบด้วย 
- ภาษาจีนหลัก 1 (จ30201)      - ภาษาจีนหลัก 2 (จ30202) 
- ภาษาจีนหลัก 3 (จ30203)      - ภาษาจีนหลัก 4 (จ30204) 
- ภาษาจีนหลัก 5 (จ30205)      - ภาษาจีนหลัก 6 (จ30206) 

ตาราง 3.198  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2  จ าแนกตามรุ่น 75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาฝรั่งเศส 

79         3.39 

78       3.60 3.31 

77     3.69 2.99 2.7 

76   3.68 3.28 2.52   

75 3.69 3.14 2.83     

ภาษาเยอรมัน 

79         3.72 

78       3.67 3.02 

77     3.43 3.14 2.82 

76   3.25 3.20 2.86   

75 3.20 3.15 2.71     

ภาษาญี่ปุ่น 

79         3.72 

78       3.54 3.57 

77     3.80 3.82 3.69 

76   3.60 3.61 3.42   

75 3.86 3.69 3.57     

ภาษาสเปน 

79         3.77 

78       3.60 3.39 

77     3.64 3.44 3.31 

76   3.75 3.55 3.68   

75 3.82 3.69 3.58     

ภาษาจีน 

79         3.81 

78       3.66 3.29 

77     3.88 3.39 3.31 

76   3.32 3.02 3.10   

75 3.73 3.59 2.99     
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รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

สุขศึกษา 

79          3.94 

78        3.94 3.88  

77     3.68 3.82 3.70 

76   3.92 3.84 3.68   

75 3.88 3.85 3.72     

พลศึกษา 79          3.98 

 

78        3.97 3.98  

77     3.62 3.94 3.89 

76   3.98 3.93 3.89   

75 3.96 3.94 3.84     

 
 
รายวิชาสุขศึกษา ประกอบด้วย 
- สุขศึกษา 1 (พ31101)  - สุขศึกษา 2 (พ31102) 
- สุขศึกษา 3 (พ32101)  - สุขศึกษา 4 (พ32102) 
- สุขศึกษา 5 (พ33101)  - สุขศึกษา 6 (พ33102) 
 
 
รายวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย 
- บาสเกตบอล (พ30101)  - แอโรบิก       (พ30102) 
- เทนนิส        (พ30103)  - วอลเลย์บอล  (พ30104) 
- แบดมินตัน    (พ30105)  - ลีลาศ          (พ30106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายวิชาศิลปะ ประกอบด้วย 
- ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) (ศ31101) 
- ดนตรีไทย (ศ31103)  - ดนตรีสากล (ศ31104) 
- ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์ไทย) (ศ32101) 
- ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์สากล) (ศ32102) 

 
 

 
 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี    ประกอบด้วย 
-พื้นฐานการด ารงชีวิต (ง32101) 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) 
-งานออกแบบและเทคโนโลยี (ง31101) 

 
 
 
 

ตารางที่ 3.199  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จ าแนกตามรุน่ 75-79 

ตารางที่ 3.200 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จ าแนกตามรุ่น 75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ศิลปะ 

79         3.99 
78       3.98 4.00 
77     3.99 3.97   
76   3.99 3.98     
75 3.99 3.97       

ตารางท่ี 3.201  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ าแนกตามรุ่น 
75-79 

รายวิชา รุ่น 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลยี 

79         3.81 
78       3.75 3.96 
77     3.86 3.98   
76   3.95 3.89     

75 3.92 3.97       
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ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 หัวข้อของคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ประกอบด้วย  
1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     2) ซื่อสัตย์สุจริต    3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้     5) อยู่อย่างพอเพียง    6) มุ่งมั่นในการท างาน   
7) รักความเป็นไทย    8) มีจิตสาธารณะ  9) รู้จักปรับตัว   
10) เป็นผู้น า 
 

ตารางท่ี 3.202  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
ระดับการประเมิน 

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

2558 4,159 27 132 4,000 

2559 4,191 42 143 3,970 
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

4.1 การประเมินตนเองของสถานศึกษา  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   10.00 9.79 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์  

10.00 9.75 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  5.00 4.91 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร   15.00 14.89 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

5.00 4.87 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูมีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

15.00 14.40 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

10.00 9.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  10.00 9.85 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
รวมท้ังการส่งเสริมเอกลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน
ในโลกยุคปัจจุบันและการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น  
หรือชุมชน  สังคม  

5.00 4.89 5 ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 98.13 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ระดับดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ สนับสนุนและ

กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึง
ภัยและอันตรายของสิ่งเสพติดทุกประเภท 

2. ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยมีการติดตาม
ผลเป็นระยะ ส่งเสริมให้นักเรียนมีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะและสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังให้นักเรียน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่านจากสื่อที่หลากหลาย สร้างกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร มีความสามารถ
ในการท างานและกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย   

4. มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสรุปความคิด น าเสนอก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเหตุผล
ประกอบทั้งยังมีความคิดริเริ่มสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ให้กับนักเรียน  

5. จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. เน้นโครงการและกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่นในการท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเองและมีเจตคติที่ดี ต่อ
อาชีพสุจริตทั้งยังมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

2. ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนรู้จัก

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจที่จะพัฒนาตน

นักเรียนรักษาระเบียบ วินัยของโรงเรียน  
3. นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่านมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ดีมีความกระตือรือร้นให้

ความสนใจที่จะพัฒนาตนและมีทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนที่ดีนักเรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งข้อมูลต่างๆได้ดี 

4. นักเรียนมีทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนที่ดีมีความสามารถในการรับรู้เป็นผู้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ดีมีความตั้งใจ
และความขยันต่อการเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่านและด้วยพื้นฐานความรู้ระดับสูงมีสติปัญญาที่เฉลียว
ฉลาดมีสังคมที่ดี และมีความสามารถพิเศษที่หลากหลายสถานศึกษาจึงให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าประกวดการ
แข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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5. เนื่องจากนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการพัฒนาตนมีความตั้งใจและความขยันเรียน จึงส่งผลให้นักเรียน
มีทักษะการฟังพูดอ่านเขียนที่ดีและด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่านนักเรียนจึงมีพื้นฐานความรู้ระดับสูงมี
สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสังคมที่ดีมีความสามารถพิเศษหลากหลายนักเรียนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จใน
การศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจ านวนมากนอกจากนั้นแล้วสถานศึกษาส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้าประกวด
การแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ มากมาย 

6. นักเรียนโดยรวมมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสังคมที่ดีมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีมีความกระตือรือร้นให้
ความสนใจที่จะพัฒนาตนนักเรียนมีความสามารถพิเศษหลากหลาย โดยดูได้จากกิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
มากมาย 

ตารางที่ 4.2 มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร   ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ดีเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียนเป็นอย่างดี จึงท าให้มีศักยภาพในการเรียนสูง 
2. ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีและมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอมีความสนใจและใส่ใจที่

จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจทีจ่ะพฒันาตนให้มพีื้นฐานในการเรียนรู้ที่ดีมีความตั้งใจและความขยนัต่อ

การเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมทีักษะการฟังพูดอ่านและเขียนที่ด ี
4. ผู้เรียนมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสังคมที่ดีมีความสามารถพิเศษหลากหลายสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ดีและ

มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับใชส้่วนตัว จึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรสารนิเทศได้อย่างดีเยีย่ม 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันระดับประเทศและระดบันานาชาติเนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ระดับสงู 
และส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในการศึกษาสอบเข้ามหาวทิยาลัยได้มาก 

6. นักเรียนส่วนใหญ่การแต่งกายถกูต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบให้มีมากข้ึน โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความมีระเบียบวินัย 
2. เนื่องด้วยยังมีผู้เรียนบางส่วนมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงควรให้

ค าแนะน าและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการดูแลและแก้ปัญหา 
3. เนื่องจากผู้เรียนบางคนขาดความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากความต้องการของตัวเอง จึงควรปลูก

จิตส านึกให้กับผู้เรียนในการมีจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างเสริมการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. น าทักษะพื้นฐานของผู้เรียนมาพัฒนาต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่า  และจัดกิจกรรม

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากข้ึนโดยเฉพาะด้านการเขียน 
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5. สร้างการฝึกแบ่งเวลาให้เหมาะสม  เช่น กิจกรรมเสริมต่างๆ เช่นกีฬาสี กีฬาประเพณีต่างๆเน้นการให้ความส าคัญกับ
การแบ่งเวลาการฝึกซ้อมรักษาระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและสถานที่ในการฝึกซ้อม 

6. การรู้จักใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมผู้เรียนบางส่วนยังใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับ
เวลาสถานที่ 

7. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย     จึงท าให้
ความสนใจในการเรียนในห้องเรียนลดลง  โดยเฉพาะในภาคเรียนที่ 2  จึงควรปรับหลักสูตรให้สามารถจบภายใน 5 
ภาคเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
ตารางที่ 4.3  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
2. จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษาจึงท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ทั้งยังมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ผู้บริหารเน้นให้มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความความถนัดและความต้องการ 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีทรัพยากรสารนิเทศที่เหมาะสมและพอเพียงส าหรับผู้เรียน 
4. ผู้บริหารมีนโยบายจัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ในการกระตุ้นความสนใจและให้ค าแนะน าข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
5. บริหารก าหนดให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง โดยมีการวัด

และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
     ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีและ
มีความรู้  ความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา       

     โรงเรียนจัดด าเนินโครงการท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึง วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ี
เน้นการพัฒนาผู้เรียนการใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
บริหารจัดการในฝ่ายบริหารโดยสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ บริหารจัดการให้ผู้บริหารมี
ศักยภาพและเวลา ในการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการ อีกท้ังการเอาใจใส่ใน
การจัดการศึกษาอีกด้วย 

     ผู้บริหารส่งเสริมการรักษามาตรฐาน
ความ เป็ น เลิ ศทาง วิ ช าการ  โดยการ
สนับสนุนให้โรงเรียนมีงบประมาณในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ 
ผู้บริหารมีศักยภาพในการประสานงานการ
จัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงเรียน 
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3. จุดควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารควรเน้นเรื่องการปรับเวลาเรียนให้เหมาะสมตามความจ าเป็นในช่วงที่มีกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากผู้เรียนมี

คุณภาพสูงเรียนรู้ได้รวดเร็วควรให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและสนใจเช่นกิจกรรมวิชาการต่างๆ
โครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมกีฬาดนตรี 

2. ผู้บริหารควรมีนโยบายมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่ง
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

3. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาวิธีการในการเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

4. ผู้บริหารควรเน้นให้มีการจัดสรรและปรับเวลาในการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาบางกิจกรรม เนื่องจากอาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

มุ่งเน้นการพัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยจัดให้มี
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน และส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เสริมความรู้ทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ผลการด าเนินงาน 
ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์มีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองจึงมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์จริงมีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างสม่ าเสมอและมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

3. จุดเด่น 
1. ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน 
2. มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ

ความถนัดและความต้องการ 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเนื่องจากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงได้ปฏิบัติจริง 
5. โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้มีทรัพยากรสารนิเทศที่เหมาะสมและพอเพียงส าหรับผู้เรียน 
6. มีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์ 
7. มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4. จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการปรึกษาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาให้มากขึ้น  เพื่อปรึกษาสั่งงานแบบบูรณาการเป็นการลด

งานของผู้เรียน 
2. ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่งพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
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3. ครูควรพัฒนาวิธีการในการเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

4. ควรมีการจัดสรรและปรับเวลาในการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาบางกิจกรรม เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เน้นให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการทบทวนมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

กับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องการประเมินคุณภาพมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมี
การท าประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาในทุกๆด้านอย่างมีมาตรฐาน 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการท าประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาในทุกๆด้านอย่างอย่างมี

มาตรฐานมีผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและจากภายนอกอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มาโดยตลอด 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรกระตุ้นให้ทุกฝ่ายบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งและแท้จริง มุ่งเน้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการรับการประเมินทุกๆครั้ง 

 
 

  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  5  ดีเยี่ยม 
 ในปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  เป็นที่ศรัทธา
ของประชาชนทั่วไป เนื่องจากมีการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน อัน
ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ จากการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  อันเนื่องมาจากผู้บริหารมีความสามารถในการน าองค์ก รและ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมายที่ผู้เรียนได้รับในทุกด้าน 
 
 

 

    
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2559 จ าแนกเป็นรายด้าน รายมาตรฐานและ รายตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที่ 4.4  ด้านที่ 1 มาตรฐานดา้นผู้เรียน 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ สนับสนุนและกระตุ้นให้
นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สร้างและปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของนักเรียนให้มีเพียงพอกับความต้องการและมีความหลากหลายมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงภัยและอันตรายของสิ่งเสพติด
ทุกประเภท 
 

ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/ นาฏศิลป์/ ศิลปะ/ กีฬา และนันทนาการ
ตามจินตนาการ ต่างๆ  
 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.5 ร่องรอยการพัฒนา ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านผู้เรียน 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 กิจกรรมกีฬาสี 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล 
5 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 
6 งานกีฬาประเพณีต่างๆ เช่น ต.อ.–ต.ท. , เตรียมอุดมฯ – สามเสน 
7 กิจกรรม Dance for Health และวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่ง 100 รอบ) 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ด้านท่ี 1 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

   50.00 49.16 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

   10.00 9.79 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขภาพกายท่ีดี  4,317 4,206 97.43 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 
1.2 มีสุขภาพจิตท่ีดี  4,317 4,221 97.78 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสัยท่ีดี  4,317 4,259 98.66 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 
1.4 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีก เลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยง                 

4,317 4,256 98.59 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีสุนทรียภาพท่ีดี  4,317 4,263 98.75 2.00 1.94 5 ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบางส่วนมีพฒันาการการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายไม่ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานให้ดีขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและการผ่อนคลายทางด้าน
จิตใจในชีวิตประจ าวนัให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมสร้างสนุทรยีภาพต่างๆให้กับผู้เรียน ตามความสนใจ เชน่ การแสดงดนตรี 
การจัดลีลาศ การจัดแสดงงานศลิปะ และอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 4.6 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
 ที่ผ่าน
เกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

   1.000 9.75 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น
ศิษย์ท่ีดีของครู และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม          

4,317 4,217 97.28  
2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  

4,317 4,307 99.77 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

2.3 เป็นคนดีและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา 

4,317 4,202 97.34 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างและสามารถปรับตัวได้  

4,317 4,213 97.59 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

2.5 รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติ  พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

4,317 4,120 95.44 2.00 1.91 5 ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีการติดตามผลเป็นระยะ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 
 

ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจที่จะพัฒนาตนผู้เรียน
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (ทรงผม,กระโปรง , กางเกง และอ่ืนๆ) 
 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.7 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 

 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

โรงเรียนมุ่งมั่นปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในการมีจิตสาธารณะจนเป็นนิสัย โดยการมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเสริมเพื่อ
กระตุ้นผู้เรียนให้มีความตระหนักด้านความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัย และการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เพิ่มมากขึ้น 
 
ตารางที่ 4.8 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน ที่
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

   5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่าน 4,317 4,269 98.89 2.00 1.98 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีความสามารถในการ
เรียนรู้ 4,317 4,274 99.00 2.00 1.98 5 ดีเยี่ยม 

3.3 มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 4,317 4,257 98.61 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสร้างให้เกิดนิสัยรักการอ่านจากสื่อที่หลากหลาย สร้างกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร 
มีความสามารถในการท างานและกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นให้ความสนใจที่จะพัฒนาตนและมีทักษะการ
ฟังพูดอ่านและเขียนที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ดี เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการรับรู้ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารนิเทศ และเห็นความส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในสังคม  
 โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี 
2 กิจกรรมวันไหว้ครู และวันส าคัญทางศาสนา 
3 นิมนต์พระมารับบิณฑบาตประจ าสัปดาห์(ทุกวันพฤหัสบดี) 
4 พระธรรมวิทยากรจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาประจ าปี 2558 
6 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม กับประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ 
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แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม เสริมสรา้งโครงการและ

กิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนใช้อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยไีม่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เชน่ การใช้
โทรศัพท์ของนักเรียนในขณะทีม่ีการเรียนการสอน ปลูกฝงัความมีระเบียบวินยัและมารยาทในการใช้ห้องสมุดเมื่อมาใช้เป็น
สถานที่คน้คว้าหาความรู้ร่วมกับผู้อื่น 

ตารางที่ 4.9 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยนักเรียนสามารถสรุปความคิด น าเสนอก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเหตุผลประกอบ ทั้งยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ได้ 
 

ผลการพัฒนา 
สืบเนื่องมาจากที่นักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ดีมีความตั้งใจและความขยันต่อการเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัย

รักการอ่านและด้วยพื้นฐานความรู้ระดับสูงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสังคมที่ดี  และมีความสามารถพิเศษที่หลากหลาย 
นักเรียนจึงมีทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนที่ดี มีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารนิเทศได้
อย่างดีเยี่ยม สถานศึกษาจึงให้การสนับสนุนส่งผู้เรียนเข้าประกวดการแข่งขันระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน ที่
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 

   5.00 4.91 5 ดีเยี่ยม 

4.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

4,317 4,213 97.59 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 

4,317 4,223 
97.82 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 

4,317 4,270 98.91 2.00 1.98 5 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.10 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการมุ่งมั่นคว้าชัยในเวทีระดับโลก กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ 
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิต-พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 
3 กิจกรรมจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
4 กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน 
5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
6 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปํญหา 
7 โครงการสอนเสริมภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพิ่มความรู้ใหนั้กเรียน ชั้น ม.6  เพื่อสอบคัดเลือกเข้า

มหาวิทยาลัย เตรียมสอบ O-NET และสอบชิงทุนต่างๆ  
8 โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาสัมคมศึกษา ชั้น ม.ต้น (TUGSA) ครั้งท่ี 6 
9 ทุนการศึกษา 
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ โครงการพี่ติวน้อง 
11 การแนะแนวศึกษาต่อ (เตรียมความพร้อมสอบทุน) 
12 โครงการจัดซ้ือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
13 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศต่างๆ 
14 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ รวมท้ังกลุ่มประเทศในอาเซียน 
15 โครงการค่ายและชมรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 ทุกๆภาษาท่ีมีการเรียนการสอน 

 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 น าทักษะพื้นฐานของนักเรียนมาพัฒนาต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินคา่ 

ตารางที่  4.11 มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ท่ีผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามหลักสูตร   

   15.00 14.89 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4,317 4,317 100 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ผลทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

1,396 1,396 100 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 

4,317 4,268 98.86 2.00 1.98 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียน 

4,317 4,317 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ผลการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษา การคิดค านวณและ
ความสามารถในการใช้เหตุผล 

4,317 4,187 2.91 3.00 2.91 5 ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการพัฒนา 

เนื่องจากนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการพัฒนาตน ให้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ดีมีความตั้งใจและความ
ขยันเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังพูดอ่านเขียนที่ดีและด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่าน นักเรียนจึงมีพื้น
ฐานความรู้ระดับสูงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสังคมที่ดีมีความสามารถพิเศษหลากหลาย  นักเรียนส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นแล้วสถานศึกษาส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้า
ประกวดการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ มากมาย  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา  
ตารางที่  4.12 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เช่นการปรับปรุงระบบ ICT ของตึกเรียน 
2 กิจกรรมจดัวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
3 กิจกรรมการเรียนรูโ้ครงงาน 
4 กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
5 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 

6 
โครงการสอนเสริมภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพิ่มความรู้ใหน้กัเรียน ช้ัน ม.6  เพื่อสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลยั เตรยีมสอบ O-NET และสอบชิงทุนต่างๆ  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (สอนติว) โครงการพีต่ิวน้อง 
8 การแนะแนวศึกษาต่อ (เตรียมความพร้อมสอบทุน) 
9 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

10 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ รวมทั้งกลุ่มประเทศใน
อาเซียน 

11 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 ทุกๆภาษาท่ีมกีารเรยีนการสอน 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

โรงเรียนควรเน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ เพิ่มเติม
โครงการและกิจกรรมที่ช่วยพฒันาดา้นความรับผิดชอบของนักเรียนมากข้ึนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ให้
ความส าคัญกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลยั จัด
หลักสูตรเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาความสนใจในการเรียนในห้องเรียนลดลง โดยเฉพาะในภาคเรียนที่ 2  เช่นการปรบั
หลักสูตรให้สามารถจบภายใน 5 ภาคเรียน   
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ตารางที่ 4.13 มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานโดยท างานอยา่งมคีวามสุข มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเองทั้งยังมีความรูส้ึกที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ 
ผลการพัฒนา 

นักเรียนโดยรวมมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มีสังคมที่ดีมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีมีความกระตือรือร้นให้
ความสนใจที่จะพัฒนาตน นักเรียนมีความสามารถพิเศษหลากหลาย โดยดูได้จากกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากมาย 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.14 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกบั 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

   5.00 4.87 5 ดีเยี่ยม 

6.1 มีความสามารถในการ
วางแผนท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

4,317 4,191 97.28 2.00 1.94 5 ดีเยี่ยม 

6.2 มีความสามารถท างานเป็น
ทีม 

4,317  4,222 97.80 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

6.3 มีความรู้ความสามารถและ
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4,317 4,187 96.99 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 การท างานของคณะกรรมการนักเรียน/AIC 
2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3 กิจกรรมจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
5 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
6 กิจกรรม Tugmoes/Tugsela ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 
7 กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน 
8 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 
9 โครงการส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี 

10 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
-  นักเรียนระดับชั้น ม.4  
-  นักเรียนระดับชั้น ม.5  
-  นักเรียนระดับชั้น ม.6  
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แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
โรงเรียนควรเน้นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้และความสามารถให้เกิดประโยชน์กับ

ส่วนรวมจัดโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ตารางที่ 4.15 ด้านที่ 2 มาตรฐานดา้นครู 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ด้านท่ี 2 
มาตรฐานด้านครู 

 
 

 
 

 
 

15.00 14.40 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูมีคุณลักษณะท่ี
ดีและมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
15.00 14.40 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีคุณลักษณะท่ีดี  207 200 96.66 5.00 4.83 5 ดีเยี่ยม 
7.2 ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา  

207 198 95.65 10.00 9.57 5 ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมุ่งเน้นการพฒันาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยจัดให้มี

โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ ทั้งยังมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานให้ครู 
ผลการพัฒนา 

ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวชิาทีส่อน ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์มีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญสนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจึงมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนไดป้ฏิบัติจากประสบการณ์จริงมีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอและมี
การวัดและประเมนิผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีความสุขกับการท างานใน
บรรยากาศที่เหมาะสม 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.16 ร่องรอยการพัฒนา ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านครู 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
2 โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
3 โครงการจัดอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
4 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
5 โครงการจ้างครูพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 โครงการจัดซ้ือ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
โรงเรียนควรกระตุ้นให้ครูเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ครูเห็นความส าคัญของการเข้าถึงนักเรียนมากข้ึน ฝา่ยบริหารเพิ่มเติมโครงการที่มุ่งเน้นการปรับ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดการงานต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
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ตารางที่ 4.17 ด้านที่ 3 มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนการใช้

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการในฝ่าย
บริหารโดยสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ บริหารจัดการให้ผู้บริหารมีศักยภาพและเวลา ในการให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ อีกทั้งการเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอีกด้วย 
 

ผลการพัฒนา 
ผู้บริหารส่งเสริมการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนมีงบประมาณในการ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ ผู้บริหารมีศักยภาพในการประสานงานการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงเรียน 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยการพัฒนา 
 ทุกๆโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้รับการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ผ่านความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ
จากผู้บริหารจนได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ผู้บริหารมุ่งเน้นการน าผลประเมินคุณภาพไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอน จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นผู้บริหารมีนโยบายและโครงการในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนยิ่งขึ้น มุง่เน้นการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  ผู้บริหารให้ความส าคญักับการจัดการกับคนทีบ่กพร่องในหน้าที่  และการพฒันาคนทีย่ังไม่มีความรู้ความสามารถพอ
เพื่อประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลในการบริหารโดยรวม 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
ด้านท่ี 3 
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

25.00 24.78 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ีดีและ     
มีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา       

10.00 9.98 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ีดี 5.00 4.99 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา 

5.00 4.99 5 ดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 4.18 มาตรฐานที่  9  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่า ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ร่วม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีการประสานงานการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน เนื่องจากมีการ

เลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และด้านคุณธรรมมาเป็นสมาชิกของโรงเรียน และทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4.19 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที ่ 9  การพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 การเลือกตั้งฝ่ายบริหารของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
3 การเลือกตั้งฝ่ายบริหารของสมาคมนักเรียนเก่าฯ 
4 การเชิญบุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นวิทยากร และท่ีปรึกษา 

5 
โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา เช่นกิจกรรมเดิน -วิ่งการกุศล 
กิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้า ต.อ. โดยสมาคมนักเรียนเก่าฯ  เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 โรงเรียนมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมกันเพื่อพัฒนาให้การด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา ให้บรรลุผลตามที่ตั้ง
ไว้ อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนนุให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการชว่ยสรา้งความร่วมมือ ความสัมพันธ์
อันดี และความใกลช้ิด ระหว่าง ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงชุมชน 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี  9  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 10.00 9.85 5 ดีเยี่ยม 
9.1คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.00 2.96 5 ดีเยี่ยม 

9.2 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญานโยบายและจุดเน้น 5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

9.3 พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและสังคม 
2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 4. 20 มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

10.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
10.2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

10.3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 
10.4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 

10.5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 
10.6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

10.7  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.8  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเน้นให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยม โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาในทุกๆด้านอย่างมี

มาตรฐาน โรงเรียนมีการทบทวนมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา 
ตารางที่ 4. 21 ร่องรอยการพัฒนา มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 การประชุมเพ่ือทบทวนและก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ประเมินไขว้)  
3 การจัดท าการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรายบุคคล 
4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตลอดหน่ึงปีการศึกษา ในกิจกรรมสืบสานวิถีเตรียมอุดมฯ 
5 การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าข้อมูลต่างๆที่ได้ มาสรุปเป็นรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
6 การจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี เพื่อเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลและเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกต่อการสืบค้น โดยการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการอ านวยความสะดวกในการขอและเก็บข้อมูล ปรับเปลี่ยนการเก็บเอกสารเป็นระบบ paperless เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบต่อไป 

ตารางที่ 4. 22 ด้านที่ 4 มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี 4 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์  รวมท้ังการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

11.1 อัตลักษณ์ของผู้เรียน 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

11.2 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

11.3 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1 
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นมีการก าหนดอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์   มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา น าผลการ
ด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆนั้นมาพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนและสถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 
ผลการพัฒนา 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้มแข็ง เป็นสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้าน
วิชาการเป็นเลิศ  ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ผู้ เรียนมี
คุณภาพและประสบผลส าเร็จในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา  
ตารางที่ 4. 23 ร่องรอยการพัฒนา ดา้นที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
2 โครงการน าสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล (TQA) 
3 โครงการมุ่งมั่นคว้าชัยในเวทีระดับโลก 
4 กิจกรรมจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้สอนและผู้เรียน 
5 โครงการพัฒนาบุคลากร (อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน) 

 
 
 
 



 
   
  
 
 

166 | ห น้ า    งานสารสนเทศโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
มุ่งมั่นปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและมีความภูมิใจในความเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มุ่งเน้นให้

นักเรียนตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างความผูกพัน 
โดยเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆกับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครู     
เตรียมอุดมศึกษา มุ่งเน้นในการร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 

ตารางที่ 4. 24 ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี 5 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

5.00 4.89 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในโลกยุค
ปัจจุบันและการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น  หรือชุมชน  สังคม  

5.00 4.89 5 ดีเยี่ยม 

12.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

12.2   โครงการพิเศษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา/สร้างความโดดเด่นให้สถานศึกษา 

2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

12.3  พัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่นหรือชุมชน สังคม 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเต็มที่  เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา มีการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เน้นให้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่เพียงแต่ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
เท่านั้น เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องทุกๆองค์กร 
ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงได้ปฏิบัติจริงและมีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์ และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสมของนักเรียนจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่
เหมาะสมและพอเพียงกับความต้องการ  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา  
ตารางที่ 4. 25 ร่องรอยการพัฒนา ดา้นที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 โครงการปรับปรุงระบบ ICT ของตึกเรียน 
3 โครงการพัฒนาห้องเรียนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล 
4 โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
5 การเปิดบริการห้องสมุดนอกเวลา 
6 การเช่าสัญญาณ Leased  Line  Internet 
7 การซ่อมและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
8 โครงการพัฒนาห้องสมุด  
9 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
11 โครงการจัดซ้ือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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ตอนที่ 4 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษา 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. เมื่อวันที่  11 -13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมเป็นดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.26 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   ผลการจัดการศึกษา    
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1     ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.87 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.93 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.76 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4     ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.75 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 19.44 ดีมาก 
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

 ตัวบ่งชี้ท่ี 9     
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 10   
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
 ตัวบ่งชี้ท่ี 11    ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2   การบริหารจัดการศึกษา    
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
 ตัวบ่งชี้ท่ี  7     ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  
12    

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและ 

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
 ตัวบ่งชี้ท่ี  6    ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

 ตัวบ่งชี้ท่ี  8    
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 98.75 ดีมาก 
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จุดเด่น 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ เ รี ยนมีสุ ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี มี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สุภาพ          
มีมารยาท แต่งกายเรียบร้อย สะอาด มีน้ าใจ รักโรงเรียน 
ไม่ท าสิ่งที่จะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นการเรียน ให้ความร่วมมือใน
การเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตรเป็นอย่างดีมีทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
ในระดับสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมากทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีผลการพัฒนาอัตลักษณ์บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
นอกจากนี้มีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ   
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาตามวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งและเป็นระบบมีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษาฯ ช่วยสนับสนุน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์        
มีภาวะผู้น าสูง มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานด้วยความ
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศตนในการท างาน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้คงความสะอาดถูกสุขลักษณะและ
สวยงามไว้เป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ออกก าลัง
กายทั้งกลางแจ้งและในร่มเป็นจ านวนมากเพียงพอที่จะ 

รองรับความต้องการของนักเรียน มีระบบการดูแลรักษา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความ  
สดชื่น ร่มร่ืน อากาศดี สงบ ปลอดภัยจากมลภาวะทางเสยีง 
และรักษา “วิถีเตรียม” ที่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น 
มาลากุล ได้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมที่ชัดเจน 
ผู้บริหารทุกรุ่นและคณะครูทุกคนตระหนักในนโยบายและ
หลักการเบื้องต้น ที่มุ่งคุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่
ในระดับสูง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญจึงเป็นระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งระบบการ
คัดเลือกและส่งเสริมครูให้เก่งและดี ระบบการก าหนด
มาตรฐานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของครูเตรียมอุดมศึกษาและ
ระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคนให้มีคุณภาพในระดับสูง ตลอดจนระบบสนับสนุน
การจัดท าสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้ งสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา มี
ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนการสอนที่ เพียงพอ 
นอกจากนี้คณะครูทุกคนมีคุณภาพ มีความทุ่มเทเสียสละใน
การปฏิบัติงาน   มีการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มี
การศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการเตรียมการ
จั ดกา ร เ รี ยนรู้ อ ย่ า งดี  และปรั บปรุ ง การสอน ใ ห้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา  สมาคมศิษย์
เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรภายนอก เข้ามาร่วม
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ศิษย์เก่าที่จบออกไปศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่าง
กลับเข้ามาช่วยคณะครูในการจัดการเรียนการสอน หรือ
การเป็นติวเตอร์ให้แก่รุ่นน้องๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่

มีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เข้มแข็ง ทุกฝ่ายมีความรู้  ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพ มีการก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังทุกตัวบ่งชี้ มีการ
จัดท าธรรมนูญโรงเรียนที่มุ่งหมายคุณภาพมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการทุกปีมีความสอดคล้องกับ
ธรรมนูญโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน มี
การนิเทศติดตามผลและรายงาน มีการประชุมทุกระดับ
อย่างสม่ าเสมอมีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานด้วย
การประเมินโดยตรง และการประเมินไขว้ มีการรายงาน
การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีและมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อด ารงความเป็นเลิศไว้อย่าง
ต่อเนื่ อง  ผู้บริหาร มีความเป็นผู้น า  เอาใจใส่ ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และบุคลากรผู้ร่วม
รับผิดชอบประกันคุณภาพ สามารถประสานกับงานต่างๆ ได้
ดี จึงท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นเครื่ องมื อในการขับเคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนบางส่วนมาเรียนสาย ขาดเรียน รวมทั้งขาด

วินัยในห้องเรียนอยู่บ้าง แม้จะเป็นจ านวนไม่มากแต่อาจมี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ระบบการเป็นผู้น าทางสังคมในการปลูกฝังและ
สร้างค่านิยมของนักเรียนที่ เรียนเก่ง ให้ตระหนักเห็น
ความส าคัญของการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาครูให้
มากข้ึน  
 
 
 
 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสม
กับผู้ เรียนที่ มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ยังมีน้อย 
ผลงานวิจัยของครูบางส่วนยังไม่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล  
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในงาน
ด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะด้านวินัย

ในห้องเรียน การมาเรียน การประหยัด การแสดงออก
ความรักชาติ และความเป็นไทย โดยบูรณาการเข้าใน
กิจกรรมที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนมากข้ึนในทางปฏิบัติ 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรสร้างระบบการเป็นผู้น าทาง
สังคมในการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของนักเรียนที่เรียน
เก่ง ให้เห็นความส าคัญและมีความตระหนักที่จะเป็นครู ซึ่ง
น่าจะมีผลดีต่อคุณภาพของการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปทศวรรษที่สองในเร่ืองคุณภาพครู โดยจัดท าโครงการ
ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเก่งสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาสาขาครูให้มากข้ึน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) ครูควรจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือสื่อ
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ
ของโรงเรียน โดยจัดท าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
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2) สถานศึกษาควรเร่งด าเนินการจัดการความรู้        
ในองค์กร (Knowledge Management in Organization) 

ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการ
สอนจากครูผู้ทรงคุณวุฒิของเตรียมอุดมศึกษา สู่ครู
รุ่นใหม่ในปัจจุบันและอนาคต โดยรวบรวมภูมิ
ปัญญาการสอน เป็นนวัตกรรมการศึกษา ที่สะท้อน 
“การจัดการเรียนเรียนรู้ตามวิถีเตรียมอุดมศึกษา” 
จัดเก็บความรู้ โดยใช้เทคนิค ระบบและการบันทึก
ความรู้ เป็นฐานข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูจัดท าหรือร่วมกันวิจัยเป็นทีมเพื่อ
คิดค้น สร้างนวัตกรรมหรือสื่อใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในทุกระดับความสามารถ และสอดคล้อง
บริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนในงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เด่นชัดมากขึ้น โดยการจัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนให้
มีความรู้ ความเข้าใจในงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน วางแผนการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม การประเมินตนเอง การจัดท ารายงาน
และการน าผลการประเมินตนเองไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อย่างยั่งยืน 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  
(Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  

 

1. วิถีเตรียมอุดมศึกษา   
วิถีเตรียมอุดมศึกษา  คือ มรดกทางวัฒนธรรม

จากรุ่นต่อรุ่น ของชาวเตรียมอุดมศึกษาที่สืบทอดมาจาก 
ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มีนโยบายเป็นหลักการ
เบื้องต้น ในการ “สร้างนักเรียนที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 
พร้อมส าหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ผู้บริหาร คณะ
ครู และผู้เรียนทุกรุ่น ต่างตระหนักและสืบทอดความมี

คุณภาพของสถานศึกษาโดยมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาตรฐานการ
ปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศของครู เตรียมอุดมศึกษา และ 
มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่สะท้อนภาพ
วิถีเตรียมอุดมศึกษาที่ได้วิเคราะห์ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา การพัฒนา 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษา
แห่งนี้มีคุณภาพการศึกษาในระดับสูง อย่างยั่งยืน 
2. ระบบการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   
ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า นั ก เ รี ย น สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  เ ป็ น
กระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม ในด้านวิชาการมีการ
จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการโอลิมปิกวิชาการเตรียม
อุดมศึกษา โครงการมุ่งมั่นคว้าชัยในเวทีระดับโลก โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ โครงการรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โครงการจัดการศึกษาพัฒนา  ทันโลก โครงการ
จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศ เป็นต้น ในด้านคุณธรรม   มีการจัดโครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม
บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการปลูกฝัง
เอกลักษณ์นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมพร้อม
เป็นผู้น าสังคม นิยมประชาธิปไตย โครงการวันละบาทช่วย
น้องอิ่มท้อง โครงการสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความสุข 
โครงการคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง เพียรรักธรรมชาติ 
และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคุณธรรม เป็นต้น  
ในการด าเนินงาน มีระบบการหล่อหลอมแนวคิดความเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยใช้วิธีการทั้งการ
เข้าค่ายคุณธรรม ค่ายวิชาการ การอบรมขัดเกลา การสาธติ 
การยกย่อง ชมเชยให้เห็นเป็นแบบอย่าง  มีระบบการสร้าง
จิตส านึกที่ดีงาม ให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง รักภาคภูมิใจในสถาบันและความเป็น   “เตรียม
อุดมศึกษา ” ท าให้ทุกคนต้องพัฒนาทั้งความรู้และความดี 
เพื่อให้สมศักดิ์ศรีของสถานศึกษา ก่อให้เกิดภาพความ
ผูกพันที่ศิษย์เก่าเมื่อจบออกไปแล้ว 
ต่างกลับเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่รุ่นน้องๆ    
มีระบบวิจัยและพัฒนาโดยฐานข้อมูลมาพัฒนาหรือ
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แก้ปัญหานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบ
ประสานความร่วมมือจากทุกองค์กร เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
ประสบการณ์จริง เกิดทักษะการเรียนรู้จากการแข่งขันและ
การลงมือปฏิบัติ จากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การ
สนับสนุน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ต่างทุ่มเทในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านคุณธรรม  ผู้ เรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษามีผลงานชนะเลิศและเป็นตัวแทนการประกวด
แข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ สม่ าเสมอ
ต่อเนื่องมายาวนาน จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าระบบการ
พัฒนานักเรียนสู่ ความเป็นเลิศของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) 
ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

สภาพปัญหา  และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
สภาพปัญหา  
ด้านผู้เรียน 

1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

2. การสนับสนนุให้ผู้เรียนได้ใชส้ื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างพอเพียงและทัว่ถึง 

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4. การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
ด้านคร ู

1. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเข้าถึงผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 
3. การผลิต / จัดหาและใชส้ื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยใน

การเรียนการสอน 
4. การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 

ด้านผู้บริหาร 
1. การจัดหาครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ 

งานให้พอเพียงและตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
2. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องต่างๆและภูมิ

ทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยหน่วยงาน

ต่างๆ/สถาบันการศึกษาในประเทศและต่าง 
ประเทศ 

4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ด้านผู้เรียน 
1. จิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
2. การรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ด้านคร ู
1. การพัฒนาสมรรถนะของครูในกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
2. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการจัดการ

เรียนการสอน  
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และน าผลไปใช้

พัฒนาผู้เรียน 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านผู้บริหาร 
1. การจัดหาครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ  

งานให้พอเพียงและตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
2. การปรับปรุงอาคาร สถานที่  ห้องต่างๆและ      

ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยหน่วยงาน

ต่างๆ / สถาบันการศึกษาในประเทศและต่าง 
ประเทศ 

4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.27 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา จ าแนกตามประเด็นหลัก ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีการศึกษา 2557-2558 

ล าดับ ด้าน 
ค่า

น้ าหนัก 
ปีการศึกษา 

2557 2558 
1 ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 5.0 4.84 4.93 

2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 5.0 4.90 4.89 

3 ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5.0 4.91 4.90 

4 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุสมผล 

5.0 4.87 4.90 

5 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.0 5.00 5.00 

6 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

5.0 4.93 4.86 

7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 10.0 10.00 10.00 

8 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.0 10.00 10.00 

9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.0 5.00 5.00 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

10.0 10.00 10.00 

11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

10.0 10.00 10.00 

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.0 5.00 5.00 

13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 10.0 10.00 10.00 

14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

5.0 5.00 5.00 

15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

5.0 5.00 5.00 

 
กราฟที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามประเด็นหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2557-2558 
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ตอนที่ 4 สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 
ตารางที่ 4.28  จ านวนนักเรียนทีส่มัครสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ปีการศึกษา 2558 – 2560  

แผนการเรียน จ านวนที่รับ 
จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทย์-คณิต 750 6,798 7,826 8,499 
ภาษา-คณิต 110/70 1,082 1,184 1,053 
ภาษา-ฝรั่งเศส 65/60 518 568 536 
ภาษา-เยอรมัน 60/55 551 507 498 
ภาษา-ญี่ปุ่น 60/55 624 635 540 
ภาษา-สเปน 25 166 214 257 
ภาษา-จีน 40/60 396 483 555 
ภาษา-เกาหลี 35 - - 351 

รวม 1,110 10,135 11,417 12,289 
 
หมายเหตุ  จ านวนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

- ภาษา-คณิต    รับ  70   คน 
- ภาษา-ฝรั่งเศส   รับ  60 คน 
- ภาษา-เยอรมัน   รับ  55 คน 
- ภาษา-ญีปุ่่น    รับ  55 คน 
- ภาษา-จนี    รับ  60 คน 

และเพิ่มแผนการเรียน  -     ภาษา-เกาหลี   รับ  35 คน 
 
กราฟที่ 4.2  จ านวนนักเรียนท่ีสมัครสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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ตอนที่ 4 อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558- 2560 

ตารางที่ 4.29  อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
      ปีการศึกษา 2558- 2560 

แผนการเรียน 
อัตราการแข่งขัน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

วิทย์ – คณติ 1: 9.06 1:  10.43 1: 11.33 
ภาษา – คณิต 1: 9.84 1: 10.76 1: 15.04 
ภาษา – ฝรั่งเศส 1: 7.97 1: 8.74 1: 8.93 
ภาษา – เยอรมัน 1: 9.18 1: 8.45 1: 9.05 
ภาษา – ญี่ปุ่น 1: 10.40 1: 10.58 1: 9.82 
ภาษา – สเปน 1: 6.64 1: 8.56 1: 10.82 
ภาษา – จีน 1: 9.90 1: 12.08 1: 9.25 
ภาษา – เกาหล ี - - 1: 10.03 

จากตาราง พบว่า  
อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

สูงสุดคือ  แผนการเรียนภาษา - ญี่ปุ่น  1 : 10.40 
ต่ าสุดคือ แผนการเรียนภาษา – เยอรมัน 1 : 6.64 

อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
สูงสุดคือ  แผนการเรียนภาษา - จีน   1 : 12.08 
ต่ าสุดคือ แผนการเรียนภาษา – เยอรมัน 1 : 8.45 

อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
สูงสุดคือ  แผนการเรียนภาษา – คณิต   1 : 12.08 
ต่ าสุดคือ แผนการเรียนภาษา – ฝรั่งเศส 1 : 8.93 

กราฟที่ 4.3  อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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 ทุนเล่าเรียนหลวง 

 

 ทุนศึกษาต่อจากหน่วยงานภายในประเทศ 
 

 ทุนศึกษาต่อจากหน่วยงานต่างประเทศ 

 
 

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจ าปี 2560 ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

ทุนแผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้รับ 5 ทุน ได้แก ่

นายเรืองรวี  กิติโชตน์กุล ห้อง 229 

นายอธิคม  วาณิชย์กุล ห้อง 229 

นายกฤตเมธ  เธียรกานนท ์ ห้อง 229 

นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว ห้อง 229 

น.ส.นันฐ์กมลภรณ์  ศิริสกุลงาม ห้อง  74 

ทุนแผนกภาษา – คณิตศาสตร์ ได้รับ 2 ทุน ได้แก ่
  
 น.ส. อารยา  ศรวณีย์ ห้อง 229 

 น.ส. นัทธมน  โสธนะพันธุ ์ ห้อง 229 

ทุนแผนกภาษา ได้รับ 2 ทุน ได้แก่ 

  นายอริน  ชิณณะเสถียร ห้อง 125 

 น.ส. นวิสรา  สิริประเสริฐ ห้อง 227 
 
กราฟที่  4.4  สถิตินักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ปีการศึกษา 2551 – 2559 
 
 
 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนศึกษาต่อจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 

21 ทุน 
9 ทุน 

11 ทุน 

 1 

 2 

 4 

 3 

 5 

 1 

 2 

 1 

 2 

ตารางที่  4.30 สถิตินักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง  
ปีการศึกษา 2551 – 2559 

ปีการศึกษา 
แผนการเรียน 

รวม 
วิทย์ - คณิต ภาษา-คณิต ภาษา 

2551 4 2 2 8 
2552 4 1 2 7 
2553 4 2 2 8 
2554 3 1 2 6 
2555 5 2 1 8 
2556 4 2 1 7 
2557 4 2 2 8 
2558 5 1 2 8 
2559 5 2 2 9 

 
 

จากกราฟพบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงตั้งแต่
ปีการศึกษา 2551 – 2559 มีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ แม้ว่าใน   
ปีการศึกษา 2554 จ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนจะลดลงน้อยสุด   
ก็ตาม แต่ในภาพรวมแล้วยังคงเกินครึ่งหนึ่งของจ านวนทุน
ทั้งหมดที่มี และในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
ทุนสูงสุดถึง 9 ทุน  
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ตารางที่  4.31  สถิติรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ปีการศึกษา 2557 – 2559 

ปี
การศึกษา วิชา จ านวน

ผู้แทน 

ประเภทรางวัล 
สรุปเหรียญรางวัล

ท้ังหมด 
หมาย
เหต ุเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เกียรติคุณ
ประกาศ 

2557 

คณิตศาสตร์ 3 - 2 1 - 

เหรียญทอง 7 
เหรียญเงิน 5 

เหรียญทองแดง 1 
เกียรติคุณประกาศ 1 

รวม 14 รางวัล 
  
  

  
  
  

  

ฟิสิกส์ 1 1 - - -   

เคมี 3 2 1 - -   

ชีววิทยา 2 1 1 - -   

คอมพิวเตอร์ 1 1 - - -   

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 1 - - -   

ดาราศาสตร์ - - - - -   

โลกและอวกาศ 1 - 1 - -   

เยอรมัน 2 1 - - 1   

ภูมิศาสตร์ - - - - -   

2558 

คณิตศาสตร์ 4 2 2 - - 

เหรียญทอง 3 
เหรียญเงิน 7 

เหรียญทองแดง 1 
เกียรติคุณประกาศ 1 

รวม 12 รางวัล 
  

  
  
  
  

  

ฟิสิกส์ 1 - 1 - -   

เคมี 3 1 2 - -   

ชีววิทยา - - - - -   

คอมพิวเตอร์ 1 - 1 - -   

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 - - - 1   

ดาราศาสตร์ - - - - -   

โลกและอวกาศ 1 - - 1 -   

เยอรมัน - - - - -   

ภูมิศาสตร์ 1 - 1 - -   

2559 

คณิตศาสตร์ 3 2   - 1 

เหรียญทอง 7 
เหรียญเงิน 3 

เหรียญทองแดง 3 
เกียรติคุณประกาศ 2 

รวม 15 รางวัล 
  
  

  
  
  

  

ฟิสิกส์ 2 1 1 -     

เคมี 4 2 2 - -   

ชีววิทยา 1 1 - - -   

คอมพิวเตอร์ - - - - -   

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ - - - - -   

ดาราศาสตร์ - - - - -   

โลกและอวกาศ 3 - - 2 1   

เยอรมัน 2 - - 1 1   

ภูมิศาสตร์ 1 1 - - -   
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ตารางที่ 4.32 สถิตินักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2557 – 2558  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
อุดมศึกษา  โดยวิธีรับตรง 

ที ่ มหาวิทยาลัย 
จ านวนที่รับตรง (คน) 

2557 2558 2559 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 561 618 683 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 141 111 99 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 24 13 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 241 234 189 
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 50 47 44 
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 13 7 
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 8 6 
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - - 3 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - - - 
10 มหาวิทยาลัยรังสิต - - 6 
11 มหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - - 
12 มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศ - - 2 
13 ทุน ABAC - - - 
14 วิทยาลัยพยาบาล - - - 
15 นายร้อยต ารวจ - - 1 
16 สถาบันอื่นๆ 109 138 42 

รวม 1,140 1,193 1,095 
 

ตารางที่ 4.33 สถิตินักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ โดยการ 
Admissions ปีพ.ศ. 2557 - 2559 

สถาบัน 
ปีการศึกษา 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 154 76 86 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 67 52 48 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 21 16 
มหาวิทยาลัยมหิดล 12 11 9 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 4 8 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 - 3 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 6 3 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 - 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 - 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 - 3 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 - 1 
มหาวิทยาลัยบูรพา - - 1 
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ตารางที่ 4.33 สถิตินักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ โดยการ 
Admissions ปีพ.ศ. 2557 – 2559 (ต่อ) 

สถาบัน 
ปีการศึกษา 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1 - 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 - - 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - - 1 
มหาวิทยาลัยรังสิต - 1 - 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 - - 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1 - - 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 - - 
มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 - - 
สถาบันอื่นๆ 6 2 2 

รวม 309 175 185 

ตารางที่ 4.34 สรุปผลการแข่งขันรางวัลพระราชทานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557-2559 

กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา/ประเภทของรางวัล 

2557 2558 2559 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมเชย 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมเชย 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมเชย 

ภาษาไทย 2 1 - 2 2 1 - 1 2 3 2 1 

คณิตศาสตร์ 1 - - 2 1 - - 2 3 - 2 4 

วิทยาศาสตร์ 3 3 - 8 - 1 1 7 - - 1 1 

สังคมศึกษาฯ 1 - - 3 3 - 1 2 1 - - - 

ภาษาอังกฤษ 2 - 3 1 1 - 1 1 - - - - 

ภาษาต่างประ
เทศที่ 2 

1 - - - - - 1 1 - - - - 

ศิลปะ 11 4 - - 11 - - - 5 - - - 

รวม 20 8 3 16 18 2 4 14 11 3 5 6 

ตารางที่ 4.35 สรุปผลการแข่งขันกีฬาระดบัชาต ิ              ตารางที่ 4.36 สรุปผลการแข่งขันกีฬาระดบัระดบันานาชาติ 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 
เหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

2558 36 3 7 

2559 10 4 2 

 

ปีการศึกษา 
เหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

2558 3 9 6 

2559 15 9 2 
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ตอนที่ 5 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

 

ตารางท่ี 5.1 งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  

กลุ่มบริหาร/ฝ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณที่ขออนุมัติ

จ่าย 
คงเหลือ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 34,660,498.00 26,713,142.33 7,947,355.67 
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3,196,046.00 2,789,338.75 406,707.25 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 1,713,000.00 1,524,394.35 188,605.65 
4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 6,407,500.00 5,427,018.32 980,481.68 
5. ฝ่ายนโยบายและแผน 1,607,300.00 1,301,639.00 305,661.00 
6. ฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1,151,500.00 1,133,405.00 18,095.00 

รวม 48,735,844.00 38,888,937.75 9,846,906.25 
 

กราฟที ่5.1  งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านงบประมาณ ปีการศึกษา  2559 
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ตารางท่ี 5.2  งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

 

กราฟที ่5.2   งบประมาณของกลุ่มบริหาร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหาร/ฝ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณที่ขอ
อนุมัติจ่าย 

คงเหลือ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ  29,098,230.00   24,802,316.46   4,295,913.54  
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  4,781,970.00   4,413,195.00   368,775.00  
3. กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุลากร  1,350,000.00   1,240,568.51   109,431.49  
4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  3,233,858.00   2,839,626.43   394,231.57  
5. ฝ่ายนโยบายและแผน  823,000.00   562,500.00   260,500.00  
6. ฝ่ายพัฒนาระบบประกันคณุภาพ  2,355,700.00   1,698,122.70   657,577.30  

รวม  41,642,758.00   35,556,329.10   6,086,428.90  
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ตอนที่ 5 ด้านสนับสนุนผู้เรียน 

ด้านสนับสนุนผู้เรียนด้านวิชาการ 

ตารางที่ 5.3 สถิติจ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ด้านวิชาการวันเสาร์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

เทอม 1 เทอม 2 
ปีการศึกษา 2558 1592 663 
ปีการศึกษา 2559 1760 816 

ที่มา : กลุ่มบรหิารวชิาการ 

 
ตารางที่ 5.4 จ านวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ   
ตักบาตรเช้าวันพฤหัสบด ี

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 
(คน)/สัปดาห์ 

จ านวนครู (คน)/
สัปดาห์ 

2556 490 - 
2557 493 - 
2558 2,250 150 
2559     

ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ตารางที่ 5.5 จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง 
ตามโครงการสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 

ปี
การศึกษา  

ระดับนักธรรม รวม
นักเรียนที่
เข้าสอบ ตรี โท เอก 

2557 786 244 154 1,184 

2558 721 352 130 1,203 

2559 1,841 445 349 2,635 

ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านจิตสาธารณะ 

ตารางที่ 5.6  จ านวนนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิตแก่
สภากาชาดไทยเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ยอดบริจาคโลหิต 

จ านวนนักผู้บริจาค 
(คน) 

จ านวนโลหิต  
(ยูนิต) 

2557 650 434 

2558 702 454 

2559 651 452 
ที่มา : กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

 
ด้านสุขภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 5.7 จ านวนนักเรียนออกก าลังกายนอกเวลา
เรียนเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน จ านวน

นักเรียนเต็ม จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

2557 2,750 65.24 4,215 

2558 2,743 66.32 4,136 

2559 3,445 79.16 4,352 

ที่มา : กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
กราฟที่ 5.3 จ านวนนักเรียนออกก าลังกายนอกเวลา
เรียนเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 
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ตารางที่ 5.8 ตารางสถิตจิ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (พี่ติวน้อง) 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 505 494 489 
คณิตศาสตร์เสริม 179 182 225 
เคมี 160 164 202 
ภาษาญี่ปุ่น 76 77 95 
ภาษาจีน (ภาษา-จีน) 61 61 66 
ภาษาเยอรมัน 60 61 65 
ภาษาอังกฤษ 121 182 190 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 231 240 324 
ชีววิทยา 248 248 370 
ฟิสิกส์ 113 124 130 
ภาษาฝรั่งเศส 42 54 60 
ภาษาจีน (ภาษา-คณิต) 40 44 49 
ภาษาสเปน 22 11 30 

 
กราฟที่ 5.4   จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (พี่ติวน้อง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.9 ตารางสถิตจิ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ปีการศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2557 4,373 

2558 4,313 

2559 4,352 
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ตอนที่ 5 งานห้องสมุดโรงเรียน 

ตารางที่ 5.10 จ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนักเรียน และจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 

ล าดับที่ รายการ 

จ านวนทรัพยากร 
(รายการ)  

จ านวนทรัพยากร 
ต่อจ านวนนักเรียน 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 สื่อสิ่งพิมพ์ 64,410 68,551 66,737 14.31 15.23 14.83 

2 สื่อโสตทัศนวัสดุ 9,164 9,915 10,304 2.04 2.20 2.29 

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 927 1,764 1,536 0.21 0.39 0.34 

 
กราฟที่ 5.5 จ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนักเรียน และจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียนเรียนเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 5.12 สถิติการยืมทรัพยากร กราฟที่ 5.7 สถิติการยืมทรัพยากร  
 
 

 

 
 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนคนยืม 

(คน) 
จ านวนทรัพยากรที่ยืม 

(รายการ) 

2557 4,865 6,081 

2558 4,074 7,054 

2559 4,384 7,891 

ตารางที่ 5.11 จ านวนทรัพยากร วารสาร และหนังสือพิมพ์ 

ที ่ ประเภท 
จ านวนทรัพยากร 

(รายการ) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 วารสารวิชาการ 20 20 20 

2 วารสารบันเทิง 8 8 8 

3 หนังสือพิมพ์ 11 11 11 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กราฟที่ 5.6 จ านวนทรัพยากร วารสาร และหนังสือพิมพ์
และจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียนเรียนเปรียบเทียบ 3 ปี
การศึกษา 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 5.13  สถิติการยืม e-Book ปีการศึกษา  2558-2559 

ปีการศึกษา 
จ านวนคนยืม 

(คน) 
จ านวน e-book ที่ยืม 

(รายการ) 
ปี 2558 602 4,495 
ปี 2559 12 82 

 
ตารางที่ 5.14  สถิติจ านวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด  ปีการศึกษา  2558-2559 

ปีการศึกษา จ านวนคนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด (คน) 

2557 169,970 

2558 180,231 

2559 136,675 
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ตอนที่ 5 งานอนามัยโรงเรียน 

ตารางที่ 5.15  สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ที่ อาการ 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ปวดศีรษะ 172 344 516 302 411 713 200 310 510 674 1,065 1,739 
2 ปวดประจ าเดือน 0 204 204 0 231 231 0 196 196 0 631 631 
3 ปวดฟัน 5 5 10 8 13 21 2 9 11 15 27 42 
4 ปวดท้อง 46 81 127 39 91 130 50 124 174 135 296 431 
5 ท้องเสีย 44 79 123 42 72 114 31 69 100 117 220 337 
6 คลื่อนไส้ - อาเจยีน 9 29 38 11 29 40 8 21 29 28 79 107 
7 ไข้หวัด 55 87 142 47 93 140 64 119 183 166 299 465 
8 ผื่นคัน - ลมพิษ 4 36 40 12 29 41 9 47 56 25 112 137 
9 ชะแผล 82 83 165 85 87 172 47 93 140 214 263 477 
10 เจ็บคอ 24 36 60 41 55 96 15 32 47 80 123 203 
11 จุก - เสียด 2 2 4 2 1 3 2 11 13 6 14 20 
12 ไอ 12 13 25 21 24 45 7 9 16 40 46 86 
13 ไฟไหม้ - น้ าร้อนลวก 5 10 15 2 6 8 1 5 6 8 21 29 
14 เศษวัสดุเข้าตา 3 2 5 0 6 6 0 0 0 3 8 11 
15 ตาอักเสบ 5 7 12 8 8 16 0 11 11 13 26 39 
16 เป็นลม 3 8 11 3 8 11 0 12 12 6 28 34 
17 เลือกก าเดาไหล 2 4 6 1 8 9 4 3 7 7 15 22 
18 ปวดห ู 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 
19 ปากเป็นแผล 2 1 3 1 2 3 4 4 8 7 7 14 
20 หายใจหอบ 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 3 4 
21 หายใจไม่สะดวก 0 0 0 1 0 1 1 2 3 2 2 4 
22 แพ้อาหาร 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 
23 ภูมิแพ ้ 1 4 5 0 0 0 5 10 15 6 14 20 
24 ปวดกระเพาะ 8 7 15 2 3 5 6 11 17 16 21 37 
25 เขียวซ้ า 0 1 1 0 0 0 3 7 10 3 8 11 
26 แพ้ยา 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 
27 โดนสารเคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 อดนอน 0 7 7 0 4 4 6 7 13 6 18 24 
29 แมลงกัด 3 8 11 4 7 11 4 29 33 11 44 55 
30 เวียนศีรษะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 ปวดตา 1 0 1 1 1 2 2 1 3 4 2 6 
32 เคืองตา 1 7 8 0 3 3 2 12 14 3 22 25 
33  ปวดเมื่อกลา้มเน้ือ 48 75 123 67 83 150 57 50 107 172 208 380 
34 อุบัติเหตุล็กน้อย 31 40 71 22 37 59 24 39 63 77 116 193 
35 อุบัติเหตุร้ายแรง 3 4 7 2 3 5 4 7 11 9 14 23 

รวม 1,756 2,041 1,815 5,612 
  นอนพัก 1 2 3 1 1 2 6 11 17 8 14 22 
  ส่งโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 
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ตารางที่ 5.16  สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ที่ อาการ 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ปวดศีรษะ 161 378 539 15 655 670 223 306 529 399 1339 1738 
2 ปวดประจ าเดือน 0 194 194 0 251 251 0 234 234 0 679 679 
3 ปวดฟัน 1 5 6 1 15 16 7 10 17 9 30 39 
4 ปวดท้อง 24 108 132 1 110 111 54 123 177 79 341 420 
5 ท้องเสีย 32 81 113 0 133 133 27 77 104 59 291 350 
6 คลื่อนไส้ - อาเจยีน 3 21 24 0 26 26 6 18 24 9 65 74 
7 ไข้หวัด 58 128 186 5 231 236 78 117 195 141 476 617 
8 ผื่นคัน - ลมพิษ 16 32 48 0 54 54 16 45 61 32 131 163 
9 ชะแผล 73 119 192 1 220 221 53 88 141 127 427 554 
10 เจ็บคอ 16 41 57 2 62 64 22 41 63 40 144 184 
11 จุก - เสียด 3 4 7 0 11 11 3 5 8 6 20 26 
12 ไอ 11 22 33 1 28 29 12 11 23 24 61 85 
13 ไฟไหม้ - น้ าร้อนลวก 1 9 10 0 7 7 2 2 4 3 18 21 
14 เศษวัสดุเข้าตา 0 5 5 0 4 4 1 2 3 1 11 12 
15 ตาอักเสบ 2 11 13 1 12 13 6 2 8 9 25 34 
16 เป็นลม 6 8 14 0 9 9 3 5 8 9 22 31 
17 เลือกก าเดาไหล 4 3 7 0 8 8 0 4 4 4 15 19 
18 ปวดห ู 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
19 ปากเป็นแผล 1 10 11 0 10 10 2 3 5 3 23 26 
20 หายใจหอบ 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 3 4 
21 หายใจไม่สะดวก 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 3 
22 แพ้อาหาร 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
23 ภูมิแพ ้ 3 1 4 0 4 4 2 6 8 5 11 16 
24 ปวดกระเพาะ 11 47 58 0 74 74 13 22 35 24 143 167 
25 เขียวซ้ า 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 
26 แพ้ยา 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
27 แมลงกัด 3 4 7 0 7 7 5 6 11 8 17 25 
28 อดนอน 1 1 2 0 4 4 0 4 4 1 9 10 
29 โดนสารเคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 เวียนศีรษะ 0 2 2 0 3 3 5 0 5 5 5 10 
31 ปวดตา 2 3 5 0 1 1 0 9 9 2 13 15 
32 เคืองตา 3 6 9 0 7 7 5 10 15 8 23 31 
33 ปวดเมื่อกล้ามเน้ือ 68 67 135 1 155 156 54 72 126 123 294 417 
34 อุบัติเหตุล็กน้อย 13 13 26 1 20 21 22 16 38 36 49 85 
35 อุบัติเหตุร้ายแรง 8 5 13 1 9 10 5 5 10 14 19 33 

รวม 1,859 2,165 1,872 5,896 
  นอนพัก 1 5 6 0 7 7 3 3 6 4 15 19 
  ส่งโรงพยาบาล 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 
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ตารางที่ 5.17 สถิติการใช้ห้องพยาบาลจ าแนกตามอาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที่ อาการ 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ปวดศีรษะ 144 192 336 189 296 485 7 433 440 340 921  1,261  
2 ปวดประจ าเดือน 0 68 68 0 147 147 0 133 133 0 348 348 
3 ปวดฟัน 3 3 6 1 5 6 0 4 4 4 12 16 
4 ปวดท้อง 18 58 76 20 38 58 0 151 151 38 247 285 
5 ท้องเสีย 22 32 54 18 31 49 0 83 83 40 146 186 
6 คลื่อนไส้ - อาเจยีน 4 7 11 2 9 11 0 15 15 6 31 37 
7 ไข้หวัด 38 67 105 39 86 125 2 182 184 79 335 414 
8 ผื่นคัน - ลมพิษ 6 4 10 8 11 19 0 21 21 14 36 50 
9 ชะแผล 62 48 110 73 57 130 0 116 116 135 221 356 
10 เจ็บคอ 20 25 45 25 21 46 1 56 57 46 102 148 
11 จุก - เสียด 1 5 6 0 4 4 0 9 9 1 18 19 
12 ไอ 4 14 18 6 25 31 1 34 35 11 73 84 
13 ไฟไหม้ - น้ าร้อนลวก 1 3 4 0 2 2 0 5 5 1 10 11 
14 เศษวัสดุเข้าตา 1 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 5 
15 ตาอักเสบ 3 2 5 1 4 5 0 10 10 4 16 20 
16 เป็นลม 0 3 3 0 2 2 1 13 14 1 18 19 
17 เลือกก าเดาไหล 3 1 4 1 2 3 0 2 2 4 5 9 
18 ปวดหู/หูอือ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 ปากเป็นแผล 1 1 2 1 4 5 0 15 15 2 20 22 
20 หายใจหอบ 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2 4 
21 หายใจไม่สะดวก 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2 4 
22 แพ้อาหาร 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 
23 ภูมิแพ ้ 1 4 5 2 2 4 0 21 21 3 27 30 
24 ปวดกระเพาะ 9 7 16 10 36 46 0 15 15 19 58 77 
25 เขียวซ้ า 0 4 4 1 3 4 0 6 6 1 13 14 
26 แพ้ยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 แมลงกัด 3 2 5 6 4 10 1 7 8 10 13 23 
28 อดนอน 0 0 0 4 7 11 0 5 5 4 12 16 
29 โดนสารเคมี 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 
30 เวียนศีรษะ 0 3 3 2 3 5 0 11 11 2 17 19 
31 ปวดตา 1 2 3 0 0 0 0 5 5 1 7 8 
32 เคืองตา 0 2 2 2 1 3 0 11 11 2 14 16 
33  ปวดเมื่อกลา้มเน้ือ 39 33 72 73 42 115 1 101 102 113 176 289 
34 อุบัติเหตุล็กน้อย 20 22 42 10 17 27 0 45 45 30 84 114 
35 อุบัติเหตุร้ายแรง 3 4 7 4 0 4 0 5 5 7 9 16 

รวม 1,029 1,361 1,532 3,922 
  นอนพัก 18 44 62 49 124 173 37 61 98 104 229 333 
  ส่งโรงพยาบาล 0 2 2 3 2 5 0 0 0 3 4 7 
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ตอนที่ 5 คณะกรรมการผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ปรเมษฐ์   โมลี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คณะกรรมการการที่ปรึกษา 

นางสมจิตต์  ติณจินดา 
ประธานกรรมการ  

น.ส.ชณภา  กลิ่นยี่สุ่น 
รองประธานกรรมการ  

น.ส.สายัณห์  ช่ืนศรีทอง 
กรรมการ  

น.ส.รพีพร  ภู่ภูษิต 
กรรมการ  

นางสุทธิรัตน์  นาคราช 
กรรมการ  

นายพรภัทร  สินดี 
กรรมการ  

น.ส.หทัย  หงส์ตริกาล 
กรรมการ  

น.ส.สุชาดา  ข าฉา 
กรรมการ  

นายวิชัย  พร้ิงมาดี 
กรรมการ  

น.ส.โสภิต  เปรียญกิจไพศาล 
กรรมการ  

น.ส.รัชนี  สมทรัพย์ 
กรรมการ  

นายปิยะพงศ์  อภิวันท์สนอง 
กรรมการ  

นายจ าลอง  หงส์พญา 
กรรมการ  

นายศิลปะชัย  พิมเนียม 
กรรมการ  

น.ส.เทียมจันทร์  สังขพันธานนท์ 
กรรมการ  

นายอรรคราวุฒิ  ประชานันศ์ 
กรรมการ  

น.ส.เพทาย  บุณยรัตพันธุ์ 
กรรมการ  

น.ส.ศิวพร   ไชยพะยอม 
กรรมการ  

นายพรรษวุฒิ  จูโพธิ์แก้ว 
กรรมการ  

น.ส.ชลธิชา  การีซอ 
กรรมการ  

น.ส.เกตนิศา  อิศราภรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ  

น.ส.สุรพิน  อยู่สว่าง 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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