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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนขนอมพิทยา ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง 
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. จัดให้มี PLC ในโรงเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อติดตาม ประเมินผล กิจกรรมงานของ

ทุกฝ่าย 
5. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 
7. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน 
ระดับ ดีเลิศ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องตาม
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 โรงเรียนขนอมพิทยา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยยึดมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนด
จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี        
มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  ตามวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  มีหลักการ จุดมุ่งหมาย ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา ได้มีศึกษา ทบทวน วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
ใช้อยู่เดิม โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น โดยได้ประกาศใช้
หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช 2564  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกำหนดโครงการ/กิจกรรม



พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลากหลายวิธี เช่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กับโรงเรียนขนอมพิทยา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมติว O-Net โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา เสริมทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริ ต ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การฝึกงานและการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
รับผิดชอบความสะอาดเขตพื้นที่ โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อปัญญาไทย กิจกรรมลอยกระทง
อำเภอขนอม กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบนักธรรมศึกษาใน
โรงเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน จุดคัดกรองโควิด หน้าประตูโรงเรียน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา ๒๕๖3 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน โครงการสร้างขวัญกำลังใจห่วงใยสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖4 กิจกรรมงานแนะแนว โครงการโรงเรียนคุณธรรม MOU ร่วมกับสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอขนอม ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค กิจกรรมประเมินสุขภาวะทางจิตในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 และการดำเนินการตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่มีศักยภาพ เป็นต้น 

 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีความรู้ความสามารถด้าน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย มีคุณธรรมมี
ความสุภาพ มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน ดำรงตนบนหลักความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 71.28 ของคะแนน
เฉลี่ยรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านการประเมินสรรถนะที่สำคัญ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 77.82 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.56 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนขนอมพิทยา มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โดยได้ดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ที่กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป ็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ส่วน
ราชการก่อนจะดำเนินการภารกิจใด จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ  
ผลสัมฤทธิ ์ และตัวชี ้วัดความสำเร็จของภารกิจ  ซึ ่งโรงเรียนขนอมพิทยาได้นำหลักการและแนวคิดของ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ



วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังกล่าวไปปรับปรุง พัฒนา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ได้กำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายรัฐบาลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการใช้รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยความโปร่งใส วางแผนการจัด
อัตรากำลัง วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน 

ซึ่งโรงเรียนขนอมพิทยาได้กำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนอมพิทยา “ปีการศึกษา 2564 – 
2567  สี่ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ” ซึ่งมีประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทาง วิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนขนอมพิทยา ยึดแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center Learning ) ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้สนับสนุน การเรียนรู้ ทำหน้าที่
คอยจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆเพื่อให้การจัดกิจกรรมนั้นๆ ประสบความสำเร็จ มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม



ได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และครูบางส่วนมีการ
เผยแพร่ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูจัดให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพของชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เปิดโอกาสให้
บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางวิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความปลอดภัยและน่าอยู่น่าเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๒. หลักฐานสนับสนุน 

2.1 รางวัลที่โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปกีารศึกษา 2564 
 2.1.1 โรงเรียนขนอมพิทยา เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ  TO BE NUMBER 

ONE ประเภทสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.1.2 โรงเรียนขนอมพิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดชมรมและอำเภอ TO BE NUMBER 

ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2 รางวัลทีผู่้เรียน โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 
 2.2.1 นายพิษณุวัฒน ์นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ TO BE  

NUMBER ONE ประเภทน ักเร ียน น ักศ ึกษา งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

 2.2.2 นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 

 2.2.3 นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี  TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 

2.3 รางวัลทีค่รู โรงเรียนขนอมพิทยาไดร้ับ ปีการศึกษา 2564 
 2.3.1 นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ครุ

ศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal 
 2.3.2 นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์             

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2564 

2.3.3 นางสาวอารดา พรหมดวง ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2564 

 2.3.4 นางสาวรัชนก บัวอ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 



ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2564 

 2.3.5 นายศิริชัย นพพล ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู ้จ ัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2564 

 2.3.6 นางธาราทิพย์  มณีอร่าม ได้รับรางวัลเป็นครูผู ้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู        
ปีการศึกษา 2564 

2.3.7 นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์วิเศษ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 

 2.3.8 นางอังคณา จงรักวิทย์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 

 2.3.9 นางทิพย์วัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับการเสนิชื่อในฐานะ “ครูผู้ให้ในดวงใจของลูกศิษย์” 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 2.3.10 นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

 2.3.11 นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ ได้รับรางวัลเป็นผู ้ที ่ส ่งเสริมสนับสนุน และจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่
ประจักษ ์

 2.3.12 นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

 2.3.13 นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 2.3.14 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 2.3.15 นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 2.3.16 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 

 2.3.17 นางศุภัทรชา วงค์สว่าง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนวด้านบริหาร
จัดการ โครงการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี
การศึกษา 2563  

 

 

 

 



3. ยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. การพัฒนาคุณภาพความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. การพัฒนาคุณภาพห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
6. การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

จุดเน้นสถานศึกษา 
๑. นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคต์ามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒. โรงเรียนขนอมพิทยามีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานคุณภาพ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

๓. นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ มีการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มี
ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทีมี่ประสทิธิภาพ นักเรียนกลุม่เสีย่ง และกลุม่มีปัญหาลดลง ร้อยละ ๘๐ 

๕. โรงเรียนขนอมพิทยา มีห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม    
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๖. บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนขนอมพิทยา 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
ถือประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญ “Student and School Come First” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 รายงานการประเม ินตนเองของสถานศ ึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเร ียน            
ขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่
ผ ่านมาให้ต ้นส ังก ัดหน่วยงานต้นส ังก ัด หร ือหน่วยงานที ่กำก ับดูแล และสาธารณซนได้ ร ับทราบ                   
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  โดยโรงเรียนขนอมพิทยา ได้สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี ้ คณะผู ้จ ัดทำหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้                   
จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนอมพิทยา ในปีการศึกษา 
2565 ต่อไป 
 
      
 
 

(นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                   หน้า 
 
บทสรุปผูบ้ริหาร           
คำนำ             
สารบญั            
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 

ข้อมูลทั่วไป          1 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา             4 
ข้อมูลนักเรียน          6 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      10 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     12 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     20 
ข้อมูลงบประมาณ         22 
สภาพชุมชนโดยรวม         22 
ผลการประเมนิคุณภาพภายใน        23 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      24 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       25 
มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      25 

• แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น     32 
• โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2565   33 

มาตรฐานที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      37 
• แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น     42 
• โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2565   44 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผูบ้ริหารสถานศึกษา   48 
• แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น     55 
• โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2565   56 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั   61 
• แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น     68 
• โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2565   69 

 

 

 



ภาคผนวก            
 ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 

คำสั่ง 
รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง ทั้ง 3 มาตรฐาน 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

 รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห ์

รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา รหัสสถานศึกษา 1080042010 ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ 12 
ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2515 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่
ประมาณ 52 ไร่ เศษ จากการร่วมกันบริจาคที่ดินของ นายประวิง เดือนจำรูญ นางกุ้ง  เดี่ยววานิช  นางแปลก  
ประสิทธิ์  นางแจ้ง  มีสุข  นางหนูเลี้ยว  จริยะวัฒนา  นายเหลี่ยม   มีเมือง  นายร้อย  ขนอม  นางหนูกัน        
มีเมือง และนางพัว  โสมปาน 
 
โทรศัพท์ : 0 7552 9501   
Email : khanompitta@gmail.com          
Website http://khanompittaya.ac.th/  
Page Facebook : โรงเรียนขนอมพิทยา Khanompittaya School 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 

mailto:khanompitta@gmail.com
http://khanompittaya.ac.th/
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนผังโรงเรียน 

 
 

คำขวัญ  
 สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม  
 
ปรัชญาโรงเรียน  
 การศึกษา คือ ชีวิต (สิกขนํ ชีวิตํ  โหติ) 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนขนอมพิทยาจะเป็นโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำอำเภอมีการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษท่ี ๒๑ บนพ้ืนฐานความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชา 

พันธกิจ (MISSION) 
๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
“ศาสตร์พระราชา” 
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

 
   เอกลักษณ์   
  โรงเรียนพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
    อัตลักษณ์  
  นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 ๑.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
  ๑) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 2 41 4 14 

รวม 61 
 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 

  2) บุคลากรครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง 
ภาษาไทย 5 - 

คณิตศาสตร์ 6 1 
วิทยาศาสตร์ 9 3 
สังคมศึกษาฯ 5 1 
สุขศึกษาฯ 3 - 

ศิลปะ 5 1 
การงานอาชีพฯ 1 - 

ภาษาต่างประเทศ 8 3 
รวม 42 9 

รวมทั้งหมด 51 

 
  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 

10%

14%

23%

12%
6%

12%

2%

21%

แผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

  3) ตำแหน่งและวิทยฐานะของครูบุคลากร 

 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ จำนวน (คน) 
1. ครูอัตราจ้าง 9 
2. ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ 1 
3. ครูผู้ช่วย 7 
4. ครู (คศ. 1) 14 
5. ครูชำนาญการ (คศ. 2) 10 
6. ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) 10 

รวม ๔6 
 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 
 
  4) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 

วุฒิการศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ปวช. ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
จำนวน 0 1 3 1 37 14 2 

คิดเป็นร้อยละ 0 1.72 5.17 1.72 63.79 24.14 3.45 
รวม 58 

 

 
 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 
 
 

0.00 1.72
5.17

1.72

63.79

24.14

3.45

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

    ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 
  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1 รวม  ๖๗๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖1) 
   

 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖2 รวม  710 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖2) 

 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 รวม  813 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖3) 

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๔ 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 

๗5 
60 
68 
๓8 
31 
๓3 

๖6 
63 
๖0 
70 
45 
5๖ 

140 
๑๓2 
๑28 
10๘ 
7๖ 
8๙ 

๓๔ 
๓๒ 
๓๖ 
๒๘ 
๓๒ 
๓๓ 

รวมทั้งหมด ๒๑ ๓13 ๓๖๐ ๖๗๓  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

5 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 

๗9 
77 
66 
40 
33 
๓2 

87 
64 
๖3 
58 
66 
45 

166 
๑41 
๑29 
98 
99 
77 

๓3 
๓5 
๓2 
33 
๓3 
26 

รวมทั้งหมด ๒2 ๓27 ๓83 710  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

6 
5 
๔ 
4 
๓ 
๓ 

96 
82 
76 
44 
41 
๓1 

104 
89 
63 
63 
59 
65 

200 
171 
139 
107 
100 
96 

33 
34 
35 
27 
34 
32 

รวมทั้งหมด ๒5 370 443 813 33 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖4 รวม  813 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน ๒๕๖4) 

 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖4  
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน ๒๕๖4 

 

140 132 128

108
76

89

166
141 129

98 99 77

200

171

139
107 100 96

198 202
176

145
93

97

0

50

100

150

200

250

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนตามระดับชั้นในตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2564

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

6 
6 
5 
4 
4 
๓ 

97 
97 
87 
72 
34 
๓8 

101 
105 
89 
73 
59 
59 

198 
202 
176 
145 
93 
97 

33 
33 
35 
36 
23 
32 

รวมทั้งหมด ๒8 425 486 911 33 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด (รอบ 4) 
 โรงเรียนขนอมพิทยา ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(องค์การมหาชน) โดยมอบหนังสือสำคัญเพื่อรับรองว่า โรงเรียนขนอมพิทยา ได้รับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (พ.ศ. 2564 – 2568) ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเน้น ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี (๕ ข้อ) 

 
๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบตมเปา้หมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเปา้หมายการพัฒนา
ผู้เรียน 

 
๔.มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 
๕. มีการนำเสนอผลกำรประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

673 710
813

911

0

200

400

600

800

1000

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

จํา
นว

นน
ีกเ

รยี
น

แผนภูมิแสดงจํานวนรวมนักเรยีน โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2561 - 2564

จําวนนักเรียน
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้น บริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

 
๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน
ปีกำรศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. ครูมีการวางแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชาทุกชั้น

ปี 
 ปรับปรุง (๐-๓ 
ข้อ) 
 พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี (๕ ข้อ)  

๒. ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในกำร
จัดการเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบ 

 
๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดกำรเรียนการสอน 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

 
 ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
ร้อยละของคะแนน 

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

ภาษาไทย 74.37 82.83 71.47 62.74 79.29 82.46 75.53 
คณิตศาสตร ์ 55.94 68.84 54.77 60.32 67.71 71.12 63.12 
วิทยาศาสตร์ 69.64 77.94 76.50 72.80 82.72 87.24 77.80 
สังคมศึกษาฯ 74.75 64.65 61.32 60.87 79.48 70.53 68.60 
สุขศึกษาฯ 81.61 87.29 71.63 83.39 90.96 98.39 85.54 

ศิลปะ 80.51 83.33 68.47 80.47 89.19 82.45 80.74 
การงานอาชีพฯ 90.36 83.33 76.29 85.00 96.64 93.68 87.55 

ภาษาต่างประเทศ 70.00 70.73 72.12 63.79 81.16 75.26 72.18 
ค่าเฉลี่ย 74.64 77.37 69.07 71.17 83.39 82.64 76.38 

 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2565 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

 
 
 
 
 

รายวิชา 
ร้อยละของคะแนน 

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

ภาษาไทย 71.57 73.74 67.87 59.10 69.23 78.20 69.95 
คณิตศาสตร ์ 53.26 62.31 52.51 49.19 62.57 65.78 57.60 
วิทยาศาสตร์ 63.53 67.62 64.75 64.35 76.50 81.59 69.72 
สังคมศึกษาฯ 66.05 59.01 58.62 55.96 77.05 64.74 63.57 
สุขศึกษาฯ 74.70 81.96 66.74 82.69 87.57 97.31 81.83 

ศิลปะ 76.96 83.33 64.26 80.47 89.19 81.13 79.22 
การงานอาชีพฯ 85.28 83.33 70.12 83.57 89.26 93.68 84.21 

ภาษาต่างประเทศ 56.13 61.35 66.91 57.27 75.20 68.08 64.16 
ค่าเฉลี่ย 68.43 71.58 63.97 66.57 78.32 78.81 71.28 

 
 
 
 

 
 

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2565 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา ๒๕๖3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
 
 
 
 
 

 

ระดับ / รายวิชา / ๖3 / ม.3 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 49.04 54.46 52.13 51.19 
ภาษาอังกฤษ 27.11 30.13 30.97 31.11 
คณิตศาสตร ์ 23.59 25.66 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 31.28 32.01 31.67 31.45 

ข้อมูล ณ เมษายน 2565 
 
 

 
 

หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 145 คน 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O -NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา ๒๕๖4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 
 
 
 

 

ระดับ / รายวิชา / ๖3 / ม.6 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย - - - - 
สังคมศึกษา  37.75 37.30 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ 10.04 23.52 25.83 25.56 
คณิตศาสตร ์ 11.25 19.89 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร์ - - - - 

 
ข้อมูล ณ เมษายน 2565 

 
 

 
 

หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 1 คน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นักเรียนไม่
สามารถเดินทางไปเข้าสอบได้  
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O -NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



14 

 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับโรงเรียน) 

 

  ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศกึษา 
๒๕๖0 – ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖0 47.68 27.44 22.59 30.20 
ปี  ๒๕๖๑ 57.17 25.89 27.70 37.52 
ปี  ๒๕๖2 55.23 29.69 24.18 29.41 
ปี  2563 60.27 29.19 25.23 29.26 
ปี 2564 49.04 27.11 23.29 31.28 

 
 

 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 145 คน 
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ปี  ๒๕๖0 ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖2 ปี  2563 ปี  2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับโรงเรียน)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระดับโรงเรียน) 

 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖0 43.91 33.19 22.07 17.82 29.37 
ปี  ๒๕๖๑ 42.75 35.16 24.10 21.94 28.87 
ปี  ๒๕๖2 38.18 26.97 24.17 18.25 29.20 
ปี  2563 38.84 33.02 23.64 21.35 28.72 
ปี 2564 - 37.75 10.04 11.25 - 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 1 คน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นักเรียนไม่
สามารถเดินทางไปเข้าสอบได้  
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ปี  ๒๕๖0 ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖2 ปี  2563 ปี  2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับโรงเรียน)

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับประเทศ) 

 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖0 49.25 ๓๐.๔๕ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ 
ปี  ๒๕๖๑ 47.31 29.45 30.04 36.10 
ปี  ๒๕๖2 42.21 33.25 26.73 30.07 
ปี  2563 54.29 34.38 25.46 29.89 
ปี 2564 51.19 31.11 24.47 31.45 

ข้อมูล ณ เมษายน 2565 
 

 
 

 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 145 คน 
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ปี  ๒๕๖0 ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖2 ปี  2563 ปี  2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับประเทศ)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระดับประเทศ) 

 

 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖0 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 
ปี  ๒๕๖๑ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
ปี  ๒๕๖2 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
ปี  2563 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
ปี 2564 - 36.87 25.56 21.28 - 

ข้อมูล ณ เมษายน 2565 
 
 

 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 1 คน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นักเรียนไม่
สามารถเดินทางไปเข้าสอบได้) 
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ปี  ๒๕๖0 ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖2 ปี  2563 ปี  2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ระดับประเทศ)

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับโรงเรียน 

 
 
 
 
 

วิชา 
เปรียบเทียบ 2562 - 2563 เปรียบเทียบ 2562 - 2563 

2562 2563 +/- 2563 2564 +/- 
ภาษาไทย 55.23 60.27 +5.04 60.27 49.04 -11.23 
ภาษาอังกฤษ 29.69 29.19 -0.50 29.19 27.11 -2.08 
คณิตศาสตร์ 24.18 25.23 +1.05 25.23 23.59 -1.64 
วิทยาศาสตร์ 29.41 29.26 -0.15 29.26 31.28 +2.02 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 145 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 วิชา 
เปรียบเทียบ 2562 – 2563 เปรียบเทียบ 2562 – 2563  

2562 2563 +/- 2563 2564 +/- 
ภาษาไทย 38.18 38.84 +0.66 38.84 - - 
สังคมศึกษา 33.70 33.02 -0.68 33.02 37.75 +4.73 
ภาษาอังกฤษ 24.17 23.64 -0.53 23.64 10.04 -13.31 
คณิตศาสตร์ 18.25 21.35 +3.10 21.35 11.25 -10.10 
วิทยาศาสตร์ 26.97 28.72 +1.75 28.72 - - 
 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 1 คน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นักเรียนไม่
สามารถเดินทางไปเข้าสอบได้) 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

วิชา 
เปรียบเทียบ 2562 - 2563 เปรียบเทียบ 2563 - 2564 

2562 2563 +/- 2563 2564 +/- 
ภาษาไทย 55.14 54.29 -0.85 54.29 51.19 -3.10 
ภาษาอังกฤษ 33.25 34.38 +1.13 34.38 31.11 -3.27 
คณิตศาสตร์ 26.73 25.46 -1.27 25.46 24.47 -0.99 
วิทยาศาสตร์ 30.07 29.89 -0.18 29.89 31.45 +1.56 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 145 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิชา 
เปรียบเทียบ 2562 – 2563 เปรียบเทียบ 2563 – 2564  

2562 2563 +/- 2563 2564 +/- 
ภาษาไทย 42.21 44.36 +2.15 44.36 - - 
สังคมศึกษา 35.70 35.93 +0.23 35.93 36.87 +0.94 
ภาษาอังกฤษ 29.20 29.94 +0.74 29.94 25.56 -4.38 
คณิตศาสตร์ 25.41 26.04 +0.63 26.04 21.28 -4.76 
วิทยาศาสตร์ 29.20 32.68 +3.48 32.68 - - 
 
หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าสอบ 1 คน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นักเรียนไม่
สามารถเดินทางไปเข้าสอบได้) 
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 1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา 25๖4 

       1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ไม่มีการใช้สถานที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19) 

 

ที ่ รายการ/ประเภท จำนวน 
สถิติการใช้ของครูและนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
๑ ห้องสมุด ๑ ห้อง - 
2 ห้องโสตทัศนศึกษา(ห้องตาลคู่) ๑ ห้อง - 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง - 
4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 6 ห้อง - 
5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 ห้อง - 
6 ห้องนาฎศิลป์                    1 ห้อง - 
7 ห้องดนตรี 1 ห้อง - 
8 ห้องคณิตศาสตร์          6 ห้อง - 
9 พ้ืนที่ฝึกทักษะวิชาเกษตร ๓ ที ่ - 

10 ห้องพยาบาล ๔ เตียง - 
11 ห้องฝึกทักษะภาษาไทย 6 ห้อง - 
12 ห้องแนะแนว ๑ ห้องเรียน - 
13 ห้องจริยธรรม ๑ ห้องเรียน - 
14 ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ๑ ห้อง - 
15 สวนวรรณคดี ๑ สวน - 
16 สวนพุทธศาสตร์ ๑ สวน - 
17 ห้องฝึกกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ๑ ห้อง - 
18 ห้องศิลปะ ๑ ห้อง - 
19 ระเบียงส่งเสริมการอ่าน ๕ ที ่ - 
20 สนามบาสเก็ตบอล 3 สนาม - 
21 สนามตะกร้อ ๑ สนาม - 
22 สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง ๑ สนาม - 
23 สนามฟุตซอล ๑ สนาม - 
24 ห้องเรียนสีเขียว ๑ ห้อง - 
25 ห้องจรวดขวดน้ำ ๑ ห้อง - 
26 ห้องพลังงาน ๑ ห้อง - 
2๗ สนามฟุตบอล ๑ สนาม - 
2๘ เรือนเพาะชำ ๑ ที ่ - 
๒๙ โรงอาหาร ๑ ที ่ - 
30 หอประชุมใหญ่ ๑ แห่ง - 
3๑ ห้องประชาคมอาเซียน ๑ ห้อง - 
3๒ ห้องคณะกรรมการนักเรียน ร.ร.ขนอมพิทยา ๑ ห้อง - 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

    2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ไม่มีการใช้สถานที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19) 

ที ่ รายการ/ประเภท 
สถิติการใช้ของครูและนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
1 สนามกีฬาอำเภอขนอม    - 
2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม - 
3 สนามกีฬาชุมชนบ้านบางคู - 
4 สนามกีฬาโรงเรียนเจดีย์หลวง - 
5 สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช - 
6 สนามกีฬาบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด - 
7 แหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง - 
8 แหล่งเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช - 
9 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม - 

10 วัดจันทร์ธาตุทาราม - 
11 วัดเขาหัวช้าง - 
12 วัดธารทอง - 

13 
วัดเขาขนอม  ต.ขนอม  อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ 
(เรียนรู้ประเพณีวันลอยกระทง/อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย) 

- 

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - 
15 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา - 

16 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และการจัดการ 

- 

17 ค่ายฝึกรบพิเศษ สิชล จ.นครศรีธรรมราช - 
18 โรงเรียนนาบอน - 
19 เขาหลวงรีสอร์ท อำเภอลานสกา - 
20 วัดกลาง - 
๒๑ เจดีย์ปะการัง - 
๒๒ วิถีชุมชนประมง ขนอม - 
23 แหล่งแปรรูปสินค้าทางทะเล - 
24 สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอขนอม - 
25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 
26 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช - 
27 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ - 
28 หมู่บ้านคีรีวง - 
29 อำเภอเกาะสมุย - 
30 หาดคอเขา  - 
31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ - 
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช - 
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๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ 
 
  งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

 
1.8 สภาพชุมชนโดยรวม 

 
  โรงเรียนขนอมพิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม) อำเภอ     
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นลักษณะสังคมชนบท โดยอำเภอขนอม      
เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัว
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่
สวยงาม เช่น หาดในเพลา หาดหน้าด่าน เขาพลายดำ อุทยานแห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งมีถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
ในแต่ละปีจำนวนมาก และอยู่ไม่ไกลจากเกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอยู่ห่างจากสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญยอดนิยม คือ วัดเจดีย์อ้ายไข่ อำเภอสิชล ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร 
  มีจำนวนประชากรทั ้งส ิ ้น 45,772 คน 15,121 ครัวเร ือน (ที ่มา : สำนักงานสถิต ิแห่งชาติ   
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีพื ้นที่
ประมาณ 14,063 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 6,175 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
38,593.75 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ลาดเชิงเขาและภูเขา การประกอบอาชีพ
ของราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำสวนมะพร้าว สวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ำมัน ทำนา ประมงชายฝั ่ง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ธุรกิจการท่องเที ่ยวเป็นอาชีพที่กำลังเกิดขึ้นใหม่             
อีกอาชีพหนึ่ง  
  อนึ ่ง โรงเรียนขนอมพิทยา ตลอดจนประชาชนในเขตพื ้นที ่ อำเภอขนอม ได้ร ับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม 
ได้เข้ามาส่งเสริมโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 1,074 โครงการ ใช้งบประมาณไปแล้ว 439.29 
ล้านบาท สามารถสร้างการพัฒนาให้กับชาวขนอมได้หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา  การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที ่ยว การพัฒนาด้านสุขภาพ การส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกสิกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรยุคใหม่  (ที่มา : 
กองท ุนพ ัฒนา ไฟฟ ้ าขนอม จ ั งหว ั ดนครศร ี ธ รรมร าชก ับการสร ้ า งคว ามย ั ่ ง ย ื น ในนช ุ มชน  

https://www.thebangkokinsight.com/605930/)   ซึ่งโรงเรียนขนอมพิทยาเองได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน อาทิเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากร ครู สร้างสนามเซปักตระกร้อ (อาคารเฉลิมพระ
เกียรติครองราชย์ ร.10) จำนวน 1 หลัง ฯลฯ เป็นต้น  
 

รายรับ จำนวน/(บาท) รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินอ่ืนๆ 

7,507,927.72 
1,164,085 

2,649,115.55 

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
งบอ่ืน ๆ 

1,281,484 
 8,041,033.77 
3,208,428.67 

รวมรับ 11,321,128027 รวมจ่าย 12,530,946.40 
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1.9  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
  จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2563 ที่ผ่านมา สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน สรุปผลการประเมิน       
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนขนอมพิทยา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยสรุปอยู่ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย   6  ประเด็นพิจารณา  
                  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
1) ความสามารถใน
การอ ่านการเข ียน
การสื่อสารและการ
ค ิ ด ค ำ น ว ณ ต า ม
เกณฑ ์ ของแต ่ ล ะ
ระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โ ค ร งก า รยกระดั บ
ผ ล ส ั ม ฤทธ ิ ์ ท า งก า ร
เรียนรู ้ทั ้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการแข่งขัน
ท ั กษะว ิ ทย าศาสตร์  
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
- โครงการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
-การใช้สื่อ นวัตกรรม 
อุปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรูค้ณติศาสตร์
ประกอบการจดัการ
เรียนรู ้
-กิจกรรมนิเทศการสอน 

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นด้านการสื่อสาร  
เช่น การสนทนาสั้นๆ การพูด
โต้ตอบ การตอบคำถามจาก
เรื ่องต่าง ๆ ที ่ได้อ่านและฟัง 
จ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื ่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
ในรายวิชาที่ใช้ทักษะ จัดการ
เรียนการสอนในการสรุปความ
โดยการพูดหรือเขียน สื่อความ 
จัดกิจกรรมการเรียนภาษากับ
ครูเจ้าของภาษา(อังกฤษ) และ
ครูมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจ ีนจบการศ ึกษาตรง
สาขาว ิชาจากประเทศจีน
โดยตรง โดยให ้ผ ู ้ เร ียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการฟัง 

ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เฉลี่ยร้อยละ 72.๑6 

 

สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณอยู่ในระดับ 

  ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ     ดี  ปานกลาง  กำลังพัฒนา  

60 65 70 75 80

ด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
ด้านการอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ

ด้านการสื่อสาร
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ด้านการสื่อสารน าเสนอผลงาน
ด้านการคิดค านวณ

รวมเฉลี่ย

71.62
68.54

79.23
68.24

78.68
66.65

72.16

ร้อยละของความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
1) ความสามารถใน
การอ ่านการเข ียน
การสื่อสารและการ
ค ิ ด ค ำ น ว ณ ต า ม
เกณฑ ์ ของแต ่ ล ะ
ระดับชั้น(ต่อ) 

แ ล ะ พ ั ฒ น า ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนี ้ ทางโรงเรียนได้มี
ก า ร น ิ เ ท ศ ต ิ ด ต า ม ก า ร
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
จากครูผู ้สอนทุกรายวิชาและ
ทุกระดับชั้นตาม 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื ่อให้
ครูผู้สอนสามารถใช้เครื ่องมือ
แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลที่เหมาะสม 
หลากหลายอย่างเป ็นระบบ
และตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนและผู้ที ่เกี ่ยวข้องมี
ส ่วนร ่วมในการว ัดและการ
ประเม ินผลจากการจ ัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
ครูผู ้สอนมีการกำหนดเกณฑ์
ในการตรวจและประเมินใบ
งาน ช ิ ้นงาน ของผู ้ เร ียนได้
อย่างชัดเจน มีการส่งเสริม 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
ความรู้และทักษะทุกด้านของ
ผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความค ิดเห ็นและ
แก้ปัญหา 

-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมการจัดการ
เ ร ี ยนการสอนแบบ
โครงงาน 
- ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
ท ั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ข อ ง
ผ ู ้ เ ร ี ย น อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  - 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 

-  โ รง เร ี ยน ได ้ ส ่ ง เสร ิ ม ใ ห้
น ั ก เ ร ี ย น ท ำ ง า น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิดร่วม
ทำแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  เพื่อ
ค ว ามค ิ ด ส ร ้ า ง ส ร รค ์  คิ ด
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็น
ต้น โดยใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย เช่น การจัดการ
เรียนรู ้แบบโครงงาน การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การใช้คำถาม
เป็นฐาน เช ่น กิจกรรมการ
เรียนรู ้ว ิชาการศึกษาค้นคว้า
ด ้ ว ย ต น เ อ ง  ( IS)and 
Presentation : IS2) 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ร้อยละ ๘๒.๘๕ 
 

 
สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  กำลังพัฒนา 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ด้านการคิดวิเคราะห์ 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ด้านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ด้านเข้าร่วมแข่งกิจกรรมการแข่งขนัทักษะทาง…

ด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับเหรียญ…

ด้านเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและบ าเพ็ญ…

ด้านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน…

รวมเฉลี่ย

71.15

79.54

78.89

81.59

89.93

97.43

81.46

82.85

ร้อยละของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
3) ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

- ก ิจกรรมพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี  
น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง
การศึกษาและการวิจัย 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานหรือ
ทำกิจกรรมอยู่เสมอ  
- จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที ่มุ ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านการเรียนรู้ ทักษะตามการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พ ัฒนาศักยภาพของตนเอง 
สามารถสร้างนวัตกรรมนาไป
ใช้และเผยแพร่ได้ เช่น รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) การสอนวิชาสะเต็มศึกษา 
การสอนวิชาโครงงาน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๗๐ 

 
 
สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 

74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00

ด้านการรวบรวมความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 

ด้านการท างานเปน็ทมี 

ด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณม์าใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

รวมเฉลี่ย

79.69

86.53

78.89

81.70

ร้อยละของความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
4) มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
คุณภาพการสอนเพื่อ
ยกระด ับผลส ัมฤทธิ์
กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ก า ร ง านอาช ี พและ
เทคโนโลยีสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาและ
แสวงหาความร ู ้ด ้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองในการนำเสนอวีดีทัศน์
นาเสนองาน ส่งงานโดยผา่น
สื่อโซเชียล เชน่ E-Mail line 
Facebook YouTube  
- ครูทุกคนทุกกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้ได้จัดการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
โ ดย ใช ้  Google meet, line 
Facebook ทำ ให ้ น ั ก เ ร ี ยน
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๙๓ 
 

 
 
สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 

91.5 92 92.5 93 93.5

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมลู…

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ…

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน…

รวมเฉลี่ย

92.38

93.37

93.05

92.93

ร้อยละของความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
5 )  มี ผ ล ส ั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเร ียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

-  โครงการส ่ ง เสริม
ค ว าม เป ็ น เ ล ิ ศ ทา ง
วิชาการ 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
หลักสูตร 
- กิจกรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศสู่สากล 
- กิจกรรมติว O-Net 

- มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับ
ห้องเรียนปกติและหลักสูตร
ห ้องเร ียนพ ิ เศษนำร ่อง ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษา 
- มีก ิจกรรมสร ้างโอกาสให้
ผ ู ้ เ ร ี ยนพ ัฒนาผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนและจบหลักสูตร
การศึกษา 

ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ระดับ ๓ ขึ้นไป  
เฉลี่ยร้อยละ ๖๙.๘๒ 

 

 
 
สรุป ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ

รวมเฉลี่ย

69.31
57

67.51
62.18

77.02
78.96

83.27
63.28

69.82

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป



31 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
6) มีความรู ้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

- โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนแนะแนว
เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพ
ผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝึกฝน
ให้นักเรียนวางแผนการทำงาน
และดำเนินการจนสำเร็จ เช่น  
การทำโครงงานของกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม  การจัดทำ
แ ฟ ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น    แ ล ะ 
โครงการ/กิจกรรม ที ่ส ่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะ 8     กลุ่มสาระการ
เร ียนร ู ้  และก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียน 
- กลุ่มงานแนะแนวจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯมุ่ง
สอนทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียน
ที่จบ ม.3 และ ม.6 สามารถใช้
เป ็นแนวทาง ในการประกอบ
อาชีพได้ กิจกรรมแนะแนวทำให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความ
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด  เ ล ื อ ก
สาขาวิชาเรียนที่สอดคล้องและมี
เจตคติที่ดี ต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ โดยมีการ
แนะแนวสาขาว ิ ช า ช ี พจ าก
บุคลากรภายนอก 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๙๖ 

 

 
 
สรุป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 

มีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ

ชั้นม.๓ และม.๖ มีความพร้อมที่ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป

ชั้นม.๓ และม.๖ มีความพร้อมในการท างาน
และประกอบอาชีพ

รวมเฉลี่ย

78.63

98.56

89.68

88.96

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเนื่องจากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และครูทุกคนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ผ่านการอบรมการสอนออนไลน์ 
จัดการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 โดยใช้ Google meet, line Facebook 
ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผู ้เร ียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล ่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีข้ึน  

- ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกปีส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับด ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี
คุณลักษณะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับ
ดี ส่งผลต่อคะแนนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 

- ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมการจัดกิจกรรม
การ เร ี ยนการสอนท ี ่ ม ุ ่ ง เน ้น ให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน เกิ ด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Active Learning 
ผู ้เร ียนยังต้องพัฒนาด้านการนำเสนอ การคิด
วิเคราะห์ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

- ควรฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้อย่างสมเหตุสมผล การ
แก ้ป ัญหาตามสถานการณ์ได ้อย ่างเหมาะสม 
ตลอดจนส่งเสริมการมีท ักษะในการทำงาน มี
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและควรแยก
การประเมินกลุ ่มผู ้เร ียน เก่ง อ่อน จะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 

 

 

 



33 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
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โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ปีการศึกษา 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
- การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน 

โครงการเปิดบ้านขนอมพิทยา(Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- จัดการแข่งขันทักษะศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
- จัดการแข่งขันทักษะกีฬา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานตารางเรียน ตารางสอน 
- กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- กิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ (Online, On-hand, On-site, On-air หรอื On-

demand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลางภาค ปลายภาค และการสอบอื่น ๆ ตามนโยบาย) 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน (O-NET/9วิชาสามัญ/GAT/PAT) 
- เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม นักเรียนที่เสี่ยงมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สร้างแรงจูงใจพัฒนาศักยภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนขนอมพิทยา 
- จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมคำถามนี้มีรางวัล 
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 
- กิจกรรมภาษาพาสนุก 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมตอบปัญหาศาสตร์สองพระราชา 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนระดับโรงเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/ชาติ 
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โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลเทคโนโลยี (SMTP)และห้องเรียนส่งเสริมพิเศษด้าน
ภาษา (MLP) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายทักษะบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษา (MLP) ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) ณ โรงเรียนขนอมพิทยา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสู่การพัฒน
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

- กิจกรรมคหกรรม 
- กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
- ผลิตสื่อ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานการเรียนการสอน   
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
- จัดซื้อและซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) 
- กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียน MLP 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง  
- Halloween  
- กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas ) 
- กิจกรรม Chinese New Year 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET 
- กิจกรรมปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  และห้อง

สำนักงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการบูรณาการทักษะการแสดงในการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการสู่ระดับชาติ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย  
1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. สัปดาห์สุนทรภู่รำลึก 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
1. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาไทย  
- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาไทยงานมหกรรมวิชาการ สพม.นศ และกิจกรรมการแข่งทักษะทาง

ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อุดหนุน) 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
- กิจกรรม ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปะ (นาฏศิลป์) 

- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์เพื่อความเป็นเลิศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ )  

- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมงานทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 
โครงการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาอำเภอขนอม  ประจำปี 2565 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 

- กิจกรรมภาพยนตร์สั้น 
- กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
- ตอบปัญหาภายนอก 
- ร้องเพลงคุณธรรม 
- ละครประวัติศาสตร์ 

โครงงานคุณธรรม 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นำชีวิต 

- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ชาว ข.พ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 
              ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   

 
ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินการ 

๑) การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตาม 
สถานศึกษากำหนด 

- น ักเร ียนร้อยละ 90  มี
คะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี 
- ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมรับผิดชอบความ
สะอาดเขตพื้นที่ 
- ก ิจกรรมส ่งเสร ิมพ ัฒนา
ผู้เรียน 
- โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
 
 

- ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมให้บรรลุถาม
วัตถุประสงค์ 
- จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ จ ั ด ส ร ร
งบประมาณมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ 
- ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมตาม
แผนงานกำหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมี 
คุณลักษณะและค่านิยมที่ด ีงาม 
เป็นบุคคลที่ดีของชาติ 
 

นักเรียนร้อยละ 90 มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  โดยประเมินจากการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

 

สรุปได้ว่ามีคุณภาพ คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ    ดี      ปานกลาง   กำลังพัฒนา 

92
94

93
94

95

92
91

92
91

92
91

90

93 93 93
91

92
91

93 93 93 93 93 93

86
88
90
92
94
96

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละการมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด

ผ่านการประเมินคุณลักษณะ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

มีการเคารพกฎกติกา ผ่านกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินการ 

๒) ความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย 

- กิจกรรมจิตอาสา 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการส ืบสานแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ 
ปัญญาไทย 
- กิจกรรมลอยกระทงอำเภอ
ขนอม 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข ่ ง ขั น
มารยาทไทย 
- ก ิ จกรรมว ันสำค ัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป ็นเล ิศด ้านส ังคม
ศึกษา 
-  สอบนั กธรรมศ ึ กษาใน
โรงเรียน 

- ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมให้บรรลุถาม
วัตถุประสงค์ 
- จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ จ ั ด ส ร ร
งบประมาณมอบหมายงานให้
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ ดำ เน ินการจั ด
กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
- จ ัดก ิจกรรมตามแผน  โดย
คำนึงถึงความสำคัญของท้องถิ่น 
ชุมชน และความเป็นไทย 

 

นักเรียนร้อยละ 90มีการวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนเองนับถือ จนทำให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยของ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยโดยสังเกตจากผลการ
รายงาน โครงการและจากผลการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ   

 
 

สรุปได้ว่ามีคุณภาพ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ    ดี      ปานกลาง   กำลังพัฒนา 

93

94

93

91 91

93

95 95

92

93

94

92

89

90

91

92

93

94

95

96

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินการ 

๓) การยอมรับที่จะ 
อยู่ร่วมกันบนความ 
แ ต ก ต ่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการนักเรียนเพื่อ 
สร้างภาวะผู้นำ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้การวัดผลและที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- โครงการพัฒนากลุ่มชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
- ก ิ จกรรมว ันสำค ัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

- ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมให้บรรลุถาม
วัตถุประสงค์ 
-  จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ จ ั ด ส ร ร
งบประมาณมอบหมายงานให้
ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบดำ เน ินการจั ด
กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมตามแผน โดยคำนึก
ถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กิจกรรม
เป ็นประโยชน ์ ในการพ ัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างและความถนัดของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มีการวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชาติ และพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้เรียน เกิดเจตคติที่ดีและ
ยอมรับในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายโดยสังเกต จากผลการ
รายงานโครงการและจากผลการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ  

 

 

สรุปได้ว่ามีคุณภาพ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ    ดี      ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
 

90

92 91

94 95 96

93 93 92 93 94 9394 94 93 94

92 92

85

90

95

100

ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของ นักเ รียน ท่ีอยู่ ร่ วม กันบน
ความแตกต่าง

ความแตกต่างระหว่างเพศและวัย ความแตกต่างเชื่อชาติศาสนา

ความแตกต่างระภาษาวัฒนธรรม
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินการ 

๔ )  ส ุ ข ภ า ว ะ ท า ง
ร่างกายและจิตสังคม 

- จุดคัดกรองโควิด หน้า
ประตูโรงเรียน 
- กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ปีการศึกษา 
๒๕๖3 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยขอผู้เรียน 
- โครงการสร้างขวัญกำลังใจ
ห่วงใยสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมบริจาคโลหิตของ
สภากาชาดไทย 
- กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี
การศึกษา๒๕๖4 
- กิจกรรมงานแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- MOU ร่วมกับสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอขนอม  
 

- ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมให้บรรลุถาม
วัตถุประ 
- จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ จ ั ด ส ร ร
งบประมาณมอบหมายงานให้
ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบดำ เน ินการจั ด
กิจกรรมตามแผนงานที่ 
กำหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งเขตพืน้ที่
รับผิดชอบภายในโรงเรียนให้นักเรียนช่วยกันดูแล นักเรียนร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
โดยมีการทำ MOU ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอมในการดูแล ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักเรียนร้อยละ 95 ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททัง้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ำหนักสว่นสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อีก
ทั้งนักเรียน ได้เข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมด้านจิต
สังคม ทำให้ผู้เรียนมีการพฒันาทางดา้นสุขภาวะที่ดีขึน้และเกิดการเสริมสร้างสังคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ชมุชนโดยสังเกตจากผลการและสังคม รายงานโครงการและจาก
ผลการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ  

 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ    ดี      ปานกลาง   กำลังพัฒนา 

85

90

95

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กราฟแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายและ
สังคมในแต่ละระดับ

ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

น าหนัส่วนสูงตามเกณฑ์ ผ่านการทดสอบสมรรถนะ

รักษาสุขภาพจิต การแสดงออก
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินการ 

๔) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
(ต่อ) 

- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
ประกวด TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับจังหวัด
และระดับภาค 
- เขตพื้นท่ีรับผิดชอบประจำ
ห้องเรียน 
- คู่มือคุณครูที่ปรึกษาตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
- ประเมินสุขภาวะทางจติ
ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19  
- การคัดกรองนักเรยีน (SDQ) 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สถานศึกษามี
กระบวนการพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนด ้วยว ิธ ีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู ้ให้เป็นไปตาม 
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยมีการจัดการ เรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือ
กัน เรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการ
ใช้ปัญหาเป็นหลักโดยมุ ่ง พัฒนา มีการดูแล
ส่งเสริมนักเรียนทั ้งในเร ื ่องสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และรวมไปถึงให้ผู้เรียนได้เข้า
ร ่วมก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง โดยให้ผ ู ้ เร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมได้แก่ 
- นักเรียนร้อยละ 90  มีคะแนนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมรับผิดชอบความสะอาดเขตพื้นที่ 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย
ได้แก ่
- กิจกรรมจิตอาสา 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อ 
ปัญญาไทย 
- กิจกรรมลอยกระทงอำเภอขนอม 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย 
- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
สังคมศึกษา 

   - ควรจัดโครงการและกิจกรรมที่สามารถนำเอา 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับ สังคม
ในยุคปัจจุบนั 
 
   - พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่นักเรียนให้ความ 
สนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้มาก
ยิ่งขึ้น 
 
   - พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมที่เอต่อการจัดโครงการและ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- สอบนักธรรมศึกษาในโรงเรียน 
3) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายได้แก่ 
- กิจกรรมขนอม OK 
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียนเพื่อ 
สร้างภาวะผูน้ำ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การวัดผล
และ 
ที่จำเป็นตามหลักสูตร 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- โครงการพัฒนากลุ่มชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตทาง
สังคม ได้แก ่
- จุดคัดกรองโควิด หน้าประตโูรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยขอ
ผู้เรียน 
- โครงการสร้างขวัญกำลังใจห่วงใยสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
- กิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย 
- กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
- กิจกรรมงานแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- MOU ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม  
- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและระดับ
ภาค 
- เขตพื้นที่รับผิดชอบประจำห้องเรียน 
- ตู้ปันสุข  
- คู่มือคุณครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       จากโครงการและกิจกรรม การพัฒนางาน
ด ้านค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ผู้  เร ียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที ่ด ีตามสถานศึกษา 
กำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตยกล้าแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ว ิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถใช้ทักษะชีวิตมีความ
ตระหนักถึงโทษจากการประพฤติผ ิดต่าง  ๆ 
ต ล อด จ น ย อม ร ั บ ใ น ก ฎ ก ต ิ ก า ข อ ง ก ลุ่ ม
สถานศึกษาและสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมจุดเด่นผู ้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกาย และ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์นักเรียนมีทักษะใน
ด้านกีฬา ด้านศิลปะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ปีการศึกษา 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ 

- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 

     ๑. กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 
  ๒. กิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านสานสัมพันธ์ท้องถิ่น 
     ๓. กิจกรรมเปิด Open House (ร่วมกับวิชาการ) 
     ๔. กิจกรรมส่งเสริมความกล้าพัฒนาศักยภาพนักเรียน ( กิจกรรม K.P. Festival  กิจกรรม E-sport 
Game กิจกรรมดาวเด่นนารายณ์ ) 
     ๕. กิจกรรมธนาคารขยะ 
     ๖. กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรม เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One 

โครงการพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
- กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
- คนดีศรีขนอม 
- กิจกรรมวันสำคัญเก่ียวกับชาติ และพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

โครงการรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมธงเขียว 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า 
- กิจกรรมงานรื้อถอน 
- กิจกรรมงานปรับปรุงพ้ืนที่ 
- กิจกรรมจ้างตัดหญ้า 

โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน    
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (เรียนฟรี) 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- จัดสัปดาห์รณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก 
- จัดให้ความรู้ ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมเสี่ยง โรคอ้วน กิจกรรม เด็กไทยฟันดี 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย/สานสัมพันธ์ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย 

- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมถักอวนประมง 
- กิจกรรมถนอมอาหารปลาเส้น 
- กิจกรรมข้าวหลามบ้านเปร็ต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมชุมนุม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามนโยบาย สพฐ 
- อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์ 
- นิทรรศการและนำเสนองาน  โครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมห้องเรียนมีสุข ความรู้สึกรักและนับถือสถาบัน 
- กิจกรรมของหายได้คืน   
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมจัดศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 

โครงการเปิดบ้านขนอมพิทยา (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- จัดการแข่งขันทักษะศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
- จัดการแข่งขันทักษะกีฬา 

โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลเทคโนโลยี (SMTP)และห้องเรียนส่งเสริมพิเศษด้าน
ภาษา (MLP) 

- กิจกรรมค่ายทักษะบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 

(MLP) ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
 



47 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสู่  การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

- กิจกรรมคหกรรม 
- กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ค่ายคณิตศาสตร์ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง  
- Halloween  
- กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas ) 
- กิจกรรม Chinese New Year 

โครงการบูรณาการทักษะการแสดงในการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการสู่ระดับชาติ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย  
1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. สัปดาห์สุนทรภู่รำลึก 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
1. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาไทย  
- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาไทยงานมหกรรมวิชาการ สพม.นศ และกิจกรรมการแข่งทักษะทางภาษาไทย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปะ (นาฏศิลป์) 

- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์เพื่อความเป็นเลิศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 

- กิจกรรมภาพยนตร์สั้น 
- กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
- ตอบปัญหาภายนอก 
- ร้องเพลงคุณธรรม 
- ละครประวัติศาสตร์ 

โครงงานคุณธรรม 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นำชีวิต 

- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ชาว ข.พ 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อนจุดแข็ง รวมทั้งผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศ ผลจากการนิเทศติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรี ยน เพื่อวางแผน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ จัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการ นโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรสนับสนุน จัดสรรงบประมาณ โดยมอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบ ได้กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายและสรุปผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๑) การม ี เป ้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- โครงการพัฒนาระบบแผนงาน
และอบรมเชิงปฏิบัติการจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี  
-  จ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การ
พัฒนาโรงเร ียนขนอมพิทยาปี
การศึกษา2564-2567 สี่ปีการ
แห่งการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

- จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อวางแผน
ร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจนโดย
สังเกตได้จากการประเมินกิจกรรมการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๒) ม ี ระบบบร ิหาร
จ ั ด ก า ร ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
- โครงการพัฒนาระบบแผนงานและ
อ บ ร ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร จ ั ด ท ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
- โครงการครูอัตราจ้างโรงเรียนขน
อมพิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ขนอมพิทยา 
- กิจกรรมนิเทศภายในการจัดการ
เรียนการสอน 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ง า น ก ลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป 
-  โ คร งกา รพ ัฒนาบร ิหารงาน
งบประมาณ 
-โครงการพัฒนาแนวทางการวัดและ
ประเมินผลและยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
แนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

- มีการจัดประชุมเพื่อจัดโครงสร้างการ
บร ิ หา รสถานศ ึ กษาท ี ่ ช ั ด เ จนและ
เหมาะสมกับทักษะและความสามารถ
ของบุคคลากร 
- มีการนิเทศติดตามแต่ละกลุ ่มงานอยู่
เสมอและนิเทศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร 
- จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนำผลไปพัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  
 

การวางแผนและดำเน ินงานจ ัดโครงสร ้างระบบการบร ิหาร
สถานศึกษา ได้บริหารแบบกระจายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วม ส่งผล
ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและองค์กร โดยสังเกตจากรายงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลการรายงานโครงการต่าง ๆ 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๓) ดำเนินงานพัฒนา
ว ิ ช า ก า ร ท ี ่ เ น้ น
คุณภาพผู ้เร ียนรอบ
ด ้านตามหล ักส ูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการพัฒนาแนวทางการวัดและ
ประเมินผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
- โ ค ร ง ก า ร ก ิ จ ก ร ร ม ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP  
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการนักเรียนเพื ่อสร้าง
ภาวะผู้นำ 
- โครงการส่งเสริมที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา 
- โครงการการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ พิเศษทางด้าน
ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
- โครงการส ่งเสร ิมน ักเร ียนที ่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ไทย ดนตรีสากล 

- มีการประชุมวางแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
- การวางแผนดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม
งานทุกกลุ่มสาระ 
- จ ัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบดำเน ินการพ ัฒนาตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ 
- มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและ
ประเมินผล 
 

การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรยีน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสังเกตได้จากการประเมินแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๓) ดำเนินงานพัฒนา
ว ิ ช า ก า ร ท ี ่ เ น้ น
คุณภาพผู ้เร ียนรอบ
ด ้านตามหล ักส ูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการการพัฒนาการเรียนการ
สอนและสง่เสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ พิเศษทางดา้นศลิปะ 
(นาฏศิลป์) 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษา 
-  โครงการส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
แนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนสำหรับนักเรียนที่อ่าน 
เขียนไม่คล่อง 
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1 – 3 



52 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๔)  พ ัฒนาคร ู และ
บ ุคลากรให ้ม ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โ ค ร งก า รพ ัฒนาบ ุ ค ล ากร
โรงเรียนขนอมพิทยา 
- โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา 
และศ ึกษาด ูงาน เพ ื ่อให ้ม ีความรู้
ความสามารถ เกี ่ยวกับเทคนิคการ
พัฒนาและจัดทำผลงานทางวิชาการให้
ได ้มาตรฐานและถ ูกต ้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อให้ได้วิทยฐานะที่ส ูงขึ้น 
และส่งผลต่อผู้เรียนให้มากท่ีสุด  
- ส่งเสริมครูและบุคลากรที ่มีความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงาน เพ ื ่อเป ็นแบบอย ่างที ่ด ีต่อ
สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ 
- สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดย
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่ว
กัน และชื ่นชมความสำเร็จในโอกาส
ต่าง ๆ ตามสมควร 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา เข้ารับการประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคน 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๕) จัดสภาพ แวดล้อม
ทา งก ายภ า พ แ ล ะ
สังคมที ่ เอ ื ้อต ่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ง า น ก ลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ        
- โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี/สานสัมพันธช์ุมชน/ 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์
ของนักเรียน  
- โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียนขนอมพิทยา 
- โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 
- โครงการทางเดินเท้าพร้อมหลังคา 
 
 

- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตาม
แผนงานของโครงการ เพ ื ่อให ้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบุคลากรและ
น ัก เร ี ยนม ี ส ่ วนร ่ วม ในการพ ัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในชุมชน 
 

การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยสังเกตได้จากการประเมินแผน
บริหารการจัดการ สารสนเทศ สรุปว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตาม
มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน 

๖ )  จ ั ด ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบร ิหารจ ัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ        
-โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร ์
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
 

- มีการประชุมปฏิบ ัต ิการจัดทำแผน
คุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ 
- มีการจัดข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียน 
- มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ โดยสังเกตได้จากการบริการระบบเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
สรุปได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง   กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
   การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนเกี ่ยวข้องและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการกำหนด
ปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
   ผู้บริหาร มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารแบบ
กระจายอำนาจ และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
    โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  มีการ
ส่งเสริมสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพ 
   โรงเร ียนมีการบร ิหารและการจ ัดการอย ่างเป ็นระบบ 
โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที ่ช ัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมี
การดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได ้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย ่างม ีค ุณภาพ ม ีการดำเน ินการน ิ เทศกำก ับ ต ิดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา 

- สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนการ
สอนที ่ส ่งเสร ิมท ักษะด ้านภาษาให ้กับ
นักเรียนอย่างท่ัวถึง  

- สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 
 
 
 
 
 
 

 



56 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ปีการศึกษา 2565  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ 

- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรม เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One 

โครงการพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

โครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 
โครงการครูอัตราจ้างโรงเรียนขนอมพิทยา 

- จ้างครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลน  
- จ้างครูชาวต่างชาติ  

โครงการปรับปรุงสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- ปรับปรุงสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนอมพิทยา 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ว.๒๑/วPA 

โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่  

โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรโรงเรียนขนอมพิทยา 
- กิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
- กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดี 
- กิจกรรมห่วงใยสุขภาพ 

โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์ 
- จ้างแม่บ้านทำความสะอาด  
- จ้างพนักงานขับรถยนต์  

โครงการพัฒนางานฝ่ายอาคารสถานที่ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช สู่การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน 

- ปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาอาคารเรียน 3 
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- ปรับปรุงห้องศูนย์แนะแนว และห้องรองผู้อำนวยการ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนภายในโรงเรียน บริเวณบ้านพักครู 
- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและซ่อมแซมระบบประปา แอร์และพัดลม 
- งานซ่อมแซมประตู หน้าต่าง หลังคา กันสาด พ้ืนห้องเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
- จัดทำจุดเช็คอินโรงเรียนขนอมพิทยา 
- ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเตรียมสำหรับห้องเรียนพิเศษ โครงการSMP 
- จัดทำป้ายชื่ออาคารห้องเรียนพิเศษบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 
- จัดทำป้ายห้องเรียน อาคาร สำนักงาน และป้ายไวนิลต่างๆในกิจกรรมเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- ซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์และจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
- พัฒนางานระบบเว็ปไซต์โรงเรียน 
- งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการร้านค้าและโรงอาหารโรงเรียนขนอมพิทยา 
- ค่าซ่อมปรับปรุงโรงอาหาร (ห้องน้ำ,ป้ายชื่อร้าน อ่ืนๆ) 
- ค่าล้างฉีดทำความสะอาด รถฉีดน้ำจากเทศบาลอ่าวขนอม 
- ค่าชุดจำหน่ายอาหาร (ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม )  

โครงการงานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน  
โครงการรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม 

- กิจกรรมธงเขียว 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า 
- กิจกรรมงานรื้อถอน 
- กิจกรรมงานปรับปรุงพ้ืนที่ 
- กิจกรรมจ้างตัดหญ้า 

โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน    
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (เรียนฟรี) 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- จัดสัปดาห์รณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก 
- จัดให้ความรู้ ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมเสี่ยง โรคอ้วน กิจกรรม เด็กไทยฟันดี 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย/สานสัมพันธ์ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทย 

- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมถักอวนประมง 
- กิจกรรมถนอมอาหารปลาเส้น 
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- กิจกรรมข้าวหลามบ้านเปร็ต 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมชุมนุม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามนโยบาย สพฐ 
- อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์ 
- นิทรรศการและนำเสนองาน  โครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมห้องเรียนมีสุข ความรู้สึกรักและนับถือสถาบัน 
- กิจกรรมของหายได้คืน   
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
- การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน 

โครงการพัฒนางานทะเบียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวขอบข่ายการแนะแนว ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว ด้าน
สังคมสังคม และด้านการมีส่วนร่วม 

- กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
- สารสนเทศแนะแนว 
- ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมจัดศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 

โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
โครงการเปิดบ้านขนอมพิทยา (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- จัดการแข่งขันทักษะศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
- จัดการแข่งขันทักษะกีฬา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานตารางเรียน ตารางสอน 
- กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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- กิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ (Online, On-hand, On-site, On-air หรอื On-

demand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลางภาค ปลายภาค และการสอบอื่น ๆ ตามนโยบาย) 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน (O-NET/9วิชาสามัญ/GAT/PAT) 
- เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม นักเรียนที่เสี่ยงมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สร้างแรงจูงใจพัฒนาศักยภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนขนอมพิทยา 
- จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมคำถามนี้มีรางวัล 
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 
- กิจกรรมภาษาพาสนุก 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมตอบปัญหาศาสตร์สองพระราชา 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนระดับโรงเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/ชาติ 

โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลเทคโนโลยี (SMTP)และห้องเรียนส่งเสริมพิเศษ
ด้านภาษา (MLP) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายทักษะบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษา (MLP) ณ   ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) ณ โรงเรียนขนอมพิทยา 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบงานรับนักเรียนใหม่ 
โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
โครงการร่วมใจพัฒนาคุณภาพ ข.พ. 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการค ิ ดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้
 
 
 
 

๑.โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพของ
นักเรียน 
- กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันสำคัญทางวิชาการ 
- กิจกรรม Halloween 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรม Chinese New Year 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ 
- ก ิจกรรมส ัปดาห ์ว ันภาษาไทย
แห่งชาติ 
- กิจกรรมโครงงานนักเรียน 
๒ . โ ค ร งก า รพ ัฒ นา บร รย า ก า ศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 

- ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
บูรณาการกับสาระต่างเข้าด้วยกันผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยPlatform ต่าง ๆ  เน้นให้นักเรยีน
ได้ด ูการสาธ ิตและลงมือปฏิบัต ิจร ิง โดยใช้
เครื ่องมือที ่ประยุกต์ได้ในท้องถิ ่น  ได้ลงมือ
กระทำ ผู้เรียนได้เชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษาด้านต่าง ๆ 
-  จ ัดก ิจกรรมให ้ผ ู ้ เร ียนฝ ึกการแสดงออก 
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
- เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเรียนโดยการปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
-  คร ูได ้ เป ิดโอกาสให ้ผ ู ้ เร ียนเร ียนรู้ โดยผ ่ าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและมีการ
นิเทศกำกับและติดตาม 

- ร ้อยละของคร ูได ้จ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู ้ที่
หลากหลายและบ ูรณาการก ับสาระต ่าง ๆ       
เข้าด้วยกัน ได้ปฏิบัติจริง ได้ลงมือกระทำ 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป     
ร้อยละ ๘๙ 
 
- ร้อยละของครูได้เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและมี
การนิเทศกำกับและติดตาม 
 สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป   
ร้อยละ ๘๙ 
 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง  
 กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๒ ใช ้ส ื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เร ียนร ู ้ท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการ
เรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 - กิจกรรมคริสต์มาส  
 - กิจกรรม Chinese New Year 
 - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
 - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 - กิจกรรมผลิตสื ่อ นวัตกรรม เพ่ือ
พ ั ฒ น า ง า น ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น
คณิตศาสตร์  
 - กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่รำลึก  
 - ก ิจกรรมส ัปดาห ์ว ันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 
2. โครงการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์นำชีวิต 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 

  - ครูได้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะและกระบวนการ นำสื่อและ
นวัตกรรมออนไลน์มาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดทำขึ้นในระบบออนไลน์ ทั้งนี้นักเรียนสามารถ
เข้าถึง จัดทำ และเผยแพร่ผลงานต่าง  ๆที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
  
 
 
 
 
 
- ครูได้บูรณาการความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและการ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
โดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง
และสามารถร่วมกิจกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของครูได้มีการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์  มีการ
ประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้เรียนได้โดยตรงผ่านทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนและ ผู้เรียนสามารถนำความรู ้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ
ได ้
สรุปว่า ครูมีความสามารถในระดับดีขึ ้นไปร้อยละ    
๙8 
 
- ร้อยละของผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จาก
การการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้เรียนได้โดยตรง
ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้ารว่ม
กิจกรรมได้ง่ายขึ้นและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
สรุปว่า ผู้เรียนมีความสามารถในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 95 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๒ ใช ้ส ื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เร ียนร ู ้ท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
- 
 
 
 
 
4. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
5.โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียนขนอมพิทยา  
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 

-ครูผู ้สอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ได้พัฒนา
กระบวนการจ ัดการเร ียนการสอนด ้วยสื่ อ
ออนไลน์ แอพลลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงนักเรียนและดึงดูดความสนใจใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ส่งผลให้
นักเรียนมีการตอบสนองต่อสื่อ เข้าถึงบทเรียน
ในการจัดการเร ียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
- ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นกิจกรรมที ่สอดคล้องกับระบบออนไลน์  
สำรวจความต้องการใช้สื่อ งานจัดทำงบประมาณการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม งานพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี จัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง
ระบบสาย และไร้สาย 
 

- ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย Google 
meet ร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื ้อหาการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สรุปว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
67.64 
 
- ร้อยละของครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายมีการนำ
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  แหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำรวจความต้องการใช้
สื่อ งานจัดทำงบประมาณการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ 95 
 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง  
 กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก  

 1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
 2. โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ 
 3.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 95 
 

- ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการพัฒนาสื ่อการเร ียนการสอน
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเป็น
ระยะ ๆ จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
จากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยพัฒนาหลักสูตร มี
การประชุมครูปฏิบัติการ รวมถึงการประเมิน
หลักสูตรโดยให้ครู นักเรียนและชุมชน มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของครูในโรงเรียนได้ดำเนินการ โดย
พัฒนาหลักสูตร มีการประชุมครู ปฏิบัติการ 
รวมถึงการประเมินหลักสูตรโดยให้ครู นักเรียน
และชุมชน   มีการปรับปรุงหลักสูตร  และใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ 90.66 
 
 
 
 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง  
 กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๔ การตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ร ะบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑.โครงการพัฒนากระบวนการวัดผล
ประเมินผล 
2.โครงการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 

- ครูได้มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนและตรวจสอบโดยประเมินจากสภาพ
จริง 
- ครูได้มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายและให้
น ักเร ียนม ีส ่วนร ่วมในการออกแบบการให้
คะแนน 
- คร ูผ ู ้สอนม ีการจ ัดก ิจกรรมที ่ เน ้นท ักษะ
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้นักเรียน 
แสวงหาความรู ้จากสื ่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื ่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

- ร้อยละของ ครูได้มีการประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียนและตรวจสอบโดยประเมิน
จากสภาพจริง 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ ๙o 
 
- ร้อยละของครูได้มีการประเมินผลความรู้ความ
เข ้ า ใจของน ักเร ียนโดยใช ้ เคร ื ่ องม ือว ัดที่
หลากหลาย 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ ๘๙ 
- ร้อยละของครูได้มีการประเมินผลความรู้ความ
เข ้ า ใจของน ักเร ียนโดยใช ้ เคร ื ่ องม ือว ัดที่
หลากหลายและให้นักเร ียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการให้คะแนน 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ ๘๗ 
 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง  
 กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประเด็นตามมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
๓.๕ มีการแลกเปลี ่ยน
เร ียนร ู ้  และให ้ข ้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ 
๒.โครงการพัฒนากระบวนการวัดผล
ประเมินผล 
๓. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 
๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียน    
  -กิจกรรมวิจัย  สื่อและนวัตกรรม 
 - กิจกรรมติว O - net 
 

- ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
บูรณาการกับสาระต่างเข้าด้วยกัน ได้ปฏิบัติจริง 
ได้ลงมือกระทำ 
- ครูได้มีการทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ 
เรื่อง มีการนิเทศภายในเพ่ือติดตามการเรียนการ
สอนอยู่เสมอ มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้น
เรียน 

- ร ้อยละของคร ูได ้จ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู ้ที่
หลากหลายและบูรณาการกับสาระต่างๆเข้า
ด้วยกัน ได้ปฏิบัติจริง ได้ลงมือกระทำ 
สรุปว่า ครูมีความสามารถในระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ ๘๙ 
- ครูได้มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
(PLC) เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาโดยการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน 
สรุปว่า ครูม ีความสามารถในระดับดีข ึ ้นไป    
ร้อยละ ๙o 
 
 ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี   ปานกลาง  
 กำลังพัฒนา 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

94

88.67

90.66

89

89

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

แผนภูมิแสดงข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



 

68 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ครูมีการส่งเสริมให้ผู ้เร ียนแสวงหาความรู ้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน จากบุคคล 
เพ่ือน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

๑.  คร ูควรจ ัดก ิ จกรรมเน ้น ให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน ได ้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
๒. ครูควรฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู ้ สื ่อเทคโนโลยีให้มากขึ ้น และ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ใน
สภาพดีและเหมาะต่อการเรียนรู้ 
๓. เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริม 
ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ร่วมกัน 
๔. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 
๕. ครูควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้ผู้เรียน
ศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง 
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ปีการศึกษา 2565 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
  

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 

     ๑. กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 
  ๒. กิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านสานสัมพันธ์ท้องถิ่น 
     ๓. กิจกรรมเปิด Open House (ร่วมกับวิชาการ) 
     ๔. กิจกรรมส่งเสริมความกล้าพัฒนาศักยภาพนักเรียน ( กิจกรรม  K.P. Festival  กิจกรรม E-sport 
Game กิจกรรมดาวเด่นนารายณ์ ) 
     ๕. กิจกรรมธนาคารขยะ 
     ๖. กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
- กิจกรรม เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย/สานสัมพันธ์ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทย 

- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมถักอวนประมง 
- กิจกรรมถนอมอาหารปลาเส้น 
- กิจกรรมข้าวหลามบ้านเปร็ต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมชุมนุม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามนโยบาย สพฐ 
- อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์ 
- นิทรรศการและนำเสนองาน  โครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมห้องเรียนมีสุข ความรู้สึกรักและนับถือสถาบัน 
- กิจกรรมของหายได้คืน   
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
- การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมจัดศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 

โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
โครงการเปิดบ้านขนอมพิทยา(Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- จัดการแข่งขันทักษะศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
- จัดการแข่งขันทักษะกีฬา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานตารางเรียน ตารางสอน 
- กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- กิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ (Online, On-hand, On-site, On-air หรือ On-

demand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลางภาค ปลายภาค และการสอบอื่น ๆ ตามนโยบาย) 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน (O-NET/9วิชาสามัญ/GAT/PAT) 
- เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม นักเรียนที่เสี่ยงมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สร้างแรงจูงใจพัฒนาศักยภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนขนอมพิทยา 
- จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมคำถามนี้มีรางวัล 
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 
- กิจกรรมภาษาพาสนุก 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมตอบปัญหาศาสตร์สองพระราชา 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนระดับโรงเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/ชาติ 
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โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลเทคโนโลยี (SMTP)และห้องเรียนส่งเสริมพิเศษด้าน
ภาษา (MLP) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายทักษะบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษา (MLP) ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศทางภาษา  (MLP) ณ โรงเรียนขนอมพิทยา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

- กิจกรรมคหกรรม 
- กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
- ผลิตสื่อ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานการเรียนการสอน  
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) 
- กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียน MLP 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง  
- Halloween  
- กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas ) 
- กิจกรรม Chinese New Year 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET 
- กิจกรรมปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  และห้อง

สำนักงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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โครงการบูรณาการทักษะการแสดงในการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการสู่ระดับชาติ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย  
1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. สัปดาห์สุนทรภู่รำลึก 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
1. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาไทย  
- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาไทยงานมหกรรมวิชาการ สพม.นศ และกิจกรรมการแข่งทักษะทาง

ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อุดหนุน) 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
- กิจกรรม ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปะ (นาฏศิลป์) 

- กิจกรรมค่ายฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์เพื่อความเป็นเลิศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)  

- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมงานทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 
โครงการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาอำเภอขนอม  ประจำปี 2565 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 

- กิจกรรมภาพยนตร์สั้น 
- กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
- ตอบปัญหาภายนอก 
- ร้องเพลงคุณธรรม 
- ละครประวัติศาสตร์ 

โครงงานคุณธรรม 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นำชีวิต 

- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ชาว ข.พ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง  

ทั้ง 3 มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รางวัลที่โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

 
โรงเรียนขนอมพิทยา เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

โรงเรียนขนอมพิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดชมรมและอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



 

 

 
โรงเรียนขนอม-พิทยา รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ 

เป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

โรงเรียนขนอมพิทยา รับเกียรติบัตรในการสนับสนุนและรณรงค์ให้นักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้ารับการสอบ   
O - NET ประจำปีการศึกษา 2564 



 

 

รางวัลที่ผู้เรียน โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

 
นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ TO BE  NUMBER ONE 

ประเภทนักเรียน นักศึกษา งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุ่นที่ 12 
 



 

 

รางวัลที่ครูโรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

 
นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 

การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal 

 
นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นางสาวอารดา พรหมดวง ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 

 
นางสาวรัชนก บัวอ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นายศิริชัย นพพล ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 

 
อาจารย์ธาราทิพย์  มณีอร่าม ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์วิเศษ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 

 
นางอังคณา จงรักวิทย์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
คุณครูทิพย์วัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับการเสนิชื่อในฐานะ “ครูผู้ให้ในดวงใจของลูกศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ประจำปี 2565 

 
นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 



 

 

 
นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

 
นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 



 

 

 
นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 
นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 



 

 

 
นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 
นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุ่นที่ 12 



 

 

 
นางศุภัทรชา วงค์สว่าง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนวด้านบริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

รายงานผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห ์
 

 
 
 

 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 39.31 81.82 87.31 77.47 93.89 93.52

ระดับดี 39.89 10.35 7.46 12.65 4.80 6.48

ระดับผ่าน 20.80 8.59 5.22 10.08 1.31 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 59.39 74.24 50.31 49.28 89.66 57.61

ระดับดี 13.2 9.6 11.04 20.29 2.3 23.91

ระดับผ่าน 27.41 16.16 26.99 30.43 8.05 18.48
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564



 

 

 

 
 
 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 60.56 59.91 70.49 65.04 82.51 76.45

ระดับดี 20.26 13.79 9.29 5.69 6.84 6.40

ระดับผ่าน 20.26 26.29 20.22 29.07 10.27 17.15
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 39.12 52.86 66.06 65.27 85.17 58.95

ระดับดี 27.79 34.34 28.92 13.94 6.84 9.47

ระดับผ่าน 21.77 12.79 9.24 18.58 7.60 31.58
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 77.04 94.95 53.01 57.55 94.49 87.84

ระดับดี 15.31 5.05 11.45 18.87 0.79 12.16

ระดับผ่าน 7.65 0.00 35.54 23.58 4.72 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 60.20 15.20 100.00 85.00 96.59 100.00

ระดับดี 15.31 3.87 0.00 15.00 1.14 0.00

ระดับผ่าน 24.49 6.18 0.00 0.00 1.14 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 39.12 52.86 66.06 65.27 85.17 58.95

ระดับดี 27.79 34.34 28.92 13.94 6.84 9.47

ระดับผ่าน 21.77 12.79 9.24 18.58 7.60 31.58
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 39.31 81.82 87.31 77.47 93.89 93.52

ระดับดี 39.89 10.35 7.46 12.65 4.80 6.48

ระดับผ่าน 20.80 8.59 5.22 10.08 1.31 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเยี่ยม 56.00 63.09 73.12 67.20 88.27 79.21

ระดับดี 25.23 17.42 9.53 14.59 6.09 10.63

ระดับผ่าน 20.34 10.33 16.42 17.96 5.18 10.16
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564
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ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน
ม.1-6 72.26 14.13 13.61
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ร้อ
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ะ

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  ของนักเรียน
ระดับช้ัน ม.1-6



 

 

รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564    

 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2564    
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 44.66 90.00 82.84 83.40 96.51 99.07

ระดับดี 39.50 7.00 14.18 10.87 3.49 0.93

ระดับผ่าน 15.84 3.00 2.99 5.73 0.00 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 57.87 73.23 100 51.45 87.36 69.57

ระดับดี 6.09 25.76 0 19.57 2.3 30.43

ระดับผ่าน 36.04 1.01 0 28.98 10.34 0

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2564    
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2564    

 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 60.34 60.34 67.21 69.92 84.03 72.38

ระดับดี 27.59 19.40 18.03 6.91 10.27 8.72

ระดับผ่าน 12.07 20.26 14.75 23.17 5.70 18.90

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 62.12 53.37 70.08 67.97 85.17 75.79

ระดับดี 30.09 22.05 25.52 15.27 6.84 8.42

ระดับผ่าน 7.79 24.58 4.40 16.76 7.98 15.79

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 

 
ภาพที่ 5  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ปีการศึกษา 2564    
 
 

 

 

ภาพที่ 6  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ปีการศึกษา 2564    

 
 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 75.63 42.93 68.23 62.32 72.94 61.40

ระดับดี 17.59 53.03 2.85 14.79 18.24 23.68

ระดับผ่าน 6.78 4.04 28.92 22.89 8.82 14.91

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 77.04 94.95 61.45 55.66 94.49 63.84

ระดับดี 15.31 5.05 24.70 19.34 0.79 33.02

ระดับผ่าน 7.65 0.00 13.86 25.00 4.72 3.14

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 

ภาพที่ 7  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2564    

 
 
 

 

ภาพที่ 8  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา 2564    

 

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 60.20 82.32 100.00 85.00 90.91 100.00

ระดับดี 8.16 17.68 0.00 15.00 6.82 0.00

ระดับผ่าน 31.63 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุชศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 44.66 90.00 82.84 83.40 96.51 99.07

ระดับดี 39.50 7.00 14.18 10.87 3.49 0.93

ระดับผ่าน 15.84 3.00 2.99 5.73 0.00 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 
 

จากกราฟแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา  
ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินในนระดับดีขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 80 

 

 
 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 62.88 69.45 75.55 65.59 86.85 74.29

ระดับดี 22.36 21.95 13.88 14.47 6.98 17.13

ระดับผ่าน 14.76 8.61 10.57 19.95 6.17 8.59

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา    
ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

50.00

100.00

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน
ม.1-6 72.43 16.13 11.44

72.43

16.13 11.44

ร้อ
ยล

ะ

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับช้ัน ม.1-6



 

 

 

รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา 

เรื่อง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
โรงเรียนขนอมพิทยา ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕64 อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 65 
     ๑.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียนภาษาต่างประเทศ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
    ร้อยละ 60 
     ๑.3) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ระดับดี 
    ร้อยละ 70 
     ๑.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ระดับพอใช้
    ร้อยละ 65 
    1.5) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 70 
     ๑.6) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 65 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
     ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ 70 
    ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 65 
     ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 68 
     2.4) ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 65 
    2.5) ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการได้รับเหรียญรางวัล ร้อยละ 85 
    2.6) ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์  
  2.7) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดี 
         ร้อยละ 63 
 
 
 



 
 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ 70 
    ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 70 

๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์            
       สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ร้อยละ 70 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  
    ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป 
                        ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 75 
  ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 65 
  ๔.๓) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
                       ระดับด ีร้อยละ 70 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๕.1) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 65 
  ๕.2) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 50 
  ๕.3) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
                       ร้อยละ 65 
  ๕.4) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
             ร้อยละ 70 
  ๕.5) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 55 
  ๕.6) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึน้ไป ร้อยละ 85  
  ๕.7) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
  ๕.8) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
  5.9 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม 3 ขึ้นไป ร้อยละ 65 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
  ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ 
            ร้อยละ 70 
  ๖.๒) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 90  
   ๖.๓) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ ร้อยละ 75 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
   ๑.1) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนด ในระดับดี ร้อยละ  90 
  ๑.2) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตสำนึกท่ีดีตามท่ี 
     สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 85  
  ๑.3) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ  90 
  1.4) ผู้เรียนผ่านกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 90 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 ๒.๑) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความภูมิใจและเห็นคุณค่า 
           ของความเป็นไทย ร้อยละ  90 

     ๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ  90 



 
 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    ๓.๑) ผู้เรียนทุกคนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศและวัย 
   ๓.๒) ผู้เรียนทุกคนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนาและภาษา 
  ๓.๓) ผู้เรียนทุกคนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและประเพณ ี

 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   ๔.๑) ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
           กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 95 
    4.2) ผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา ร้อยละ 95 
    ๔.3) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย      
           ร้อยละ 90 
    4.๔) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดี 
        ร้อยละ 90 
    ๔.6) ผู้เรียนมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด และแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
           ร้อยละ 90 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 ๑) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๒) สถานศึกษามีการกำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม คือ “ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนขนอมพิทยาจะเป็นโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำอำเภอมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชา” 
 ๓) สถานศึกษามีการกำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี 
 ๒) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง   
 ๓) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
   ๖) สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา  



 
 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    ๑) สถานศึกษามีการพัฒนา  ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
    ๒) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้   
   3) สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนทุก
กลุ่มเปา้หมาย โดยสามารถเชื่อมโยงชีวิตจริง 
 4) สถานศึกษามีการดูแลจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกกลุ่มรวมถึงนักเรี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ได้รับการอบรมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และ
มีความปลอดภัย  
 ๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
    ๑) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    ๒) สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๑) ครทูุกคนจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ๒) ครทูุกคนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
    ๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง ร้อยละ 90 
    ๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือความต้องการจำเป็นจริง ร้อยละ 80 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
    ๑) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
  ๒) ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 



 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก ร้อยละ 95 
 ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๑) ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 ๒) ครูมีเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 1) ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ของคร ู
 3) ครทูุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำสั่งโรงเรียนขนอมพิทยา 
ที ่๓๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ตามที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในส่วนของระดับสถานศึกษา 
กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการของโรงเรียนขนอมพิทยา สำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง รับผิดชอบดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าทีด่ังนี้ ให้คำปรึกษา ประสานงาน
อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน  แก้ปัญหาในการดำเนินงาน และสั่งการในงานต่างๆ สนับสนุน
งบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑.๑ นายสันติกร รักสองหมื่น    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมพร ผลอินทร์     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางศุภัทรชา  วงค์สว่าง    รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นายสุบิน แก้วเทพ     กรรมการ 
๑.๕ นางรวิวรรณ อังคณานนท์    กรรมการ 
๑.๖ นางคุณาพร สิงหเดชา    กรรมการ 
๑.๗ นางสาววิราสิน ีก้าวศิริรัตน์    กรรมการ 



๑.๘ นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์    กรรมการ 
๑.๙ นายยงยุทธ ซื้งสุนทร     กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวอัชยา แช่ตั้น    เลขานุการ 

๒.คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้  ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง 
รวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๒.๑ นายยงยุทธ ซื้งสุนทร     หัวหน้า 
๒.๒ นางสาววิไลวรรณ เอ่ียมศิริ    ผู้ช่วย 
๒.๓ นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่    ผู้ช่วย 
๒.๔ นายศิริชัย นพพล     ผู้ช่วย 
๒.๕ นางสาวนฤมล  มาศเมฆ    ผู้ช่วย 
๒.๖ นางสาวนุขนาฏ จันทรสาขา    ผู้ช่วย 
๒.๗ นางสาวกานดา  ชูพันธ์    ผู้ช่วย 
๒.๘ นางสาวอัชยา แช่ตั้น     เลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มีหน้าที่
ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้ กำหนดและจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานระดับ/ประเภทให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา เน้นคุณภาหผู้เรียน เป็นรูปธรรม 
เป้าหมายชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๓.๑ นางศุภัทรชา  วงค์สว่าง    หัวหน้า 
๓.๒ นายสุบิน แก้วเทพ     ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสาววิราสิน ีก้าวศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
๓.๔ นางรวิรรณ อังคณานนท์    ผู้ช่วย 
๓.๕ นางคุณาพร สิงหเดชา    ผู้ช่วย 
๓.๖ นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์    ผู้ช่วย 
๓.๗ นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร     ผู้ช่วย 
๓.๘ นางเพชรี นาคแก้ว     ผู้ช่วย 
๓.๙ นางสาวอวยพร อิศรเดช    ผู้ช่วย 
๓.๑๐ นายกฤษณะ สุขพันธ์    ผู้ช่วย 
๓.๑๑ นางสาวอิงอร พิมเสน    ผู้ช่วย 
๓.๑๒ นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่    เลขานุการ 
 
 

 



๔. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน)  มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้ จัดทำและสรุปข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ และประเด็นพิจารณา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

๔.๑ นางสาวปฤณรัชต ศรีใหม่    หัวหน้า 
๔.๒ นางสาววิราสิน ีก้าวศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
๔.๓ นางสาวอิงอร พิมเสน    ผู้ช่วย 
๔.๔ นางสาวอารดา พรหมดวง    ผู้ช่วย 
๔.๕ นายสมจิตร แสงเกตุ     ผู้ช่วย 
๔.๖ นางพชรมน พรหมคีรี    ผู้ช่วย 
๔.๗ นางอังคณา  จงรักวิทย์    ผู้ช่วย 
๔.๘.นางสาวรชัชนก บัวอ่อน    ผู้ช่วย 
๔.๙ นางสาวสุธิดา ชนะดี     ผู้ช่วย 
๔.๑๐ นายอธิวัฒน์  จำปาทอง    ผู้ช่วย 
๔.๑๑ นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ์    เลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน (คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน)  มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้  จัดทำและสรุปข้อมูลด้านคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ระดับคุณภาพและประเด็นพิจารณา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๕.๑ นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์    หัวหน้า 
๕.๒ นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัย    ผู้ช่วย 
5.3 นายสมใจ  สุขแจ่ม     ผู้ช่วย 
๕.4 นายชนาธิป สวนจันทร ์    ผู้ช่วย 
๕.5 นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา    ผู้ช่วย 
๕.6 นางสาวโสรยา จันทร์ชุม    ผู้ช่วย 
๕.7 นางสาวสุวิณี วาระเพียง    ผู้ช่วย 
๕.8 นางสาวพัณณิตา มณี     ผู้ช่วย 
๕.9 นายธีรภัทร ถิระโชต ิ    ผู้ช่วย 
๕.10 นายภูมิ  ธรรมรัตน์     ผู้ช่วย 
5.11 นางสาวกรรณิกา ทองคง                                    ผู้ชว่ย 
๕.๑2 นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ    เลขานุการ 

๖. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้  จัดทำและสรุปข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพและประเด็นพิจารณา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
๖.๑ นายสุบิน แก้วเทพ     หัวหน้า 
๖.๒ นางรวิวรรณ อังคณานนท์    ผู้ช่วย 



๖.๓ นางคุณาพร สิงหเดชา    ผู้ช่วย 
๖.๔ นางสาววิราสิน ีก้าวศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
๖.๕ นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์    ผู้ช่วย 
๖.๖ นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ    ผู้ช่วย 
๖.๗ นางจตุพร สุจเสน     ผู้ช่วย 
๖.๘ นางสาวณัฐกานต์ ทรัพย์วิเศษ    ผู้ช่วย 
๖.๙ นางสาวนฤมล  มาศเมฆ            ผู้ช่วย 
๖.๑๐ นายภูมิ ธรรมรัตน์     ผู้ช่วย 
๖.๑๑ นางสาวนิตยา จงกล    เลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้มีหน้าที่ จัดทำและสรุปข้อมูลด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพและประเด็น
พิจารณา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

๗.๑ นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์   หัวหน้า 
๗.๒ นางสาวอวยพร อิศรเดช    ผู้ช่วย 
๗.๓ นางเพชรี นาคแก้ว       ผู้ช่วย 
๗.๔ นายกฤษณะ สุขพันธ์              ผูช้่วย 
๗.๕ นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม    ผู้ช่วย 
๗.๖ นางสาวธนิกานต์  ธรรมจิตต์    ผู้ช่วย 
๗.๗ นายธีระพันธ์  ชูพันธ์                                    ผู้ช่วย 
๗.๘ นางสาวรัชนก บัวอ่อน    เลขานุการ 

๘. คณะกรรมการด้านเอกสาร  มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้   รวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการชุดที่ 3 – 7 มาหลอมรวมและจัดพิมพ์เอกสาร/ข้อมูล พิสูจน์อักษร และทำรูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง และนำส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๘.๑ นางสาวอัชยา แซ่ตัน     หัวหน้า 
๘.๒ นายธีรภัทร ถิระโชต ิ    ผู้ช่วย 
๘.๓ นางสาววีไลวรรณ เอ่ียมศิริ    ผู้ช่วย 
๘.๔ นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่    ผู้ช่วย 
๘.๕ นายยงยุทธ ชี้งสุนทร     ผู้ช่วย 
๘.๖ นางสาวนุชนาฏ  จันทรสาขา    ผู้ช่วย 
๘.๗ นางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๘.๘ นายณรงค์ จอมประดิษฐ์    ผู้ช่วย 
๘.๙ นายศิริชัย นพพล     เลขานุการ 



๙. คณะกรรมการด้านอาหาร มีหน้าที่ขอบข่ายและภาระมีหน้าที่ดังนี้ จัดเตรียมอาหาร แลดูแล
ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๙.๑ นางสาววีไลวรรณ เอ่ียมศิริ    หัวหน้า 
๙.๒ นางสาวอัชยา แซ่ตัน     ผู้ช่วย 
๙.๓ นางสาวนุชนาฏ  จันทรสาขา    ผู้ช่วย 
๙.๔ นางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๙.๕ นางสาวธนิกานต์  ธรรมจิต    ผู้ช่วย 
๙.๖ นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่    เลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ อุตสาหะ  และเสียสละ เพื่อให้
เกิดผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียนสืบไป 

สั่ง  ณ วันที่ ๑0  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 
                             ลงชือ่....................................................... 
                                    (นายสันติกร  รักสองหมื่น)  

 ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัล เกียรติบตัร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง  

ทั้ง 3 มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รางวัลที่โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

 
โรงเรียนขนอมพิทยา เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

โรงเรียนขนอมพิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดชมรมและอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



 

 

 
โรงเรียนขนอม-พิทยา รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ 

เป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

โรงเรียนขนอมพิทยา รับเกียรติบัตรในการสนับสนุนและรณรงค์ให้นักเรยีน ระดับชั้น ม.3 เข้ารับการสอบ   
O - NET ประจำปีการศึกษา 2564 



 

 

รางวัลที่ผู้เรียน โรงเรียนขนอมพิทยาได้รบั ปีการศึกษา 2564 

 
นายพิษณุวัฒน ์นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านโครงการ TO BE  NUMBER ONE 

ประเภทนักเรียน นักศึกษา งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุน่ที่ 12 
 



 

 

รางวัลที่ครูโรงเรียนขนอมพิทยาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

 
นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 

การศึกษาฐานสมรรถนะในยคุ New Normal 

 
นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นางสาวอารดา พรหมดวง ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 

 
นางสาวรัชนก บัวอ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรยีนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นายศิริชัย นพพล ได้รับการคัดเลือกเป็นครผูู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” ประเภทครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 

 
อาจารย์ธาราทิพย์  มณีอร่าม ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์วิเศษ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 

 
นางอังคณา จงรักวิทย์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
คุณครูทิพยว์ัลย์ จอมบดินทร ์ได้รับการเสนิชื่อในฐานะ “ครูผู้ใหใ้นดวงใจของลูกศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ประจำปี 2565 

 
นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 



 

 

 
นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

 
นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 



 

 

 
นางสาวอวยพร อิศรเดช ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครผูู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 
นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครผูู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 



 

 

 
นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจำปี 2564 

 
นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุน่ที่ 12 



 

 

 
นางศุภัทรชา วงคส์ว่าง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนวด้านบริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
 

 
 

 

 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 39.31 81.82 87.31 77.47 93.89 93.52

ระดับดี 39.89 10.35 7.46 12.65 4.80 6.48

ระดับผ่าน 20.80 8.59 5.22 10.08 1.31 0.00
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ร้อ
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ะ

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 59.39 74.24 50.31 49.28 89.66 57.61

ระดับดี 13.2 9.6 11.04 20.29 2.3 23.91

ระดับผ่าน 27.41 16.16 26.99 30.43 8.05 18.48
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564



 

 

 

 
 
 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 60.56 59.91 70.49 65.04 82.51 76.45

ระดับดี 20.26 13.79 9.29 5.69 6.84 6.40

ระดับผ่าน 20.26 26.29 20.22 29.07 10.27 17.15
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ะ
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 39.12 52.86 66.06 65.27 85.17 58.95

ระดับดี 27.79 34.34 28.92 13.94 6.84 9.47

ระดับผ่าน 21.77 12.79 9.24 18.58 7.60 31.58
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 77.04 94.95 53.01 57.55 94.49 87.84

ระดับดี 15.31 5.05 11.45 18.87 0.79 12.16

ระดับผ่าน 7.65 0.00 35.54 23.58 4.72 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 60.20 15.20 100.00 85.00 96.59 100.00

ระดับดี 15.31 3.87 0.00 15.00 1.14 0.00

ระดับผ่าน 24.49 6.18 0.00 0.00 1.14 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 39.12 52.86 66.06 65.27 85.17 58.95

ระดับดี 27.79 34.34 28.92 13.94 6.84 9.47

ระดับผ่าน 21.77 12.79 9.24 18.58 7.60 31.58
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 39.31 81.82 87.31 77.47 93.89 93.52

ระดับดี 39.89 10.35 7.46 12.65 4.80 6.48

ระดับผ่าน 20.80 8.59 5.22 10.08 1.31 0.00
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับดีเย่ียม 56.00 63.09 73.12 67.20 88.27 79.21

ระดับดี 25.23 17.42 9.53 14.59 6.09 10.63

ระดับผ่าน 20.34 10.33 16.42 17.96 5.18 10.16
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564
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ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน
ม.1-6 72.26 14.13 13.61

72.26

14.13 13.61

ร้อ
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ะ

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1-6



 

 

รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีการศกึษา 2564    

 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2564    

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 44.66 90.00 82.84 83.40 96.51 99.07

ระดับดี 39.50 7.00 14.18 10.87 3.49 0.93

ระดับผ่าน 15.84 3.00 2.99 5.73 0.00 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 57.87 73.23 100 51.45 87.36 69.57

ระดับดี 6.09 25.76 0 19.57 2.3 30.43

ระดับผ่าน 36.04 1.01 0 28.98 10.34 0

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2564    
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2564    
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 60.34 60.34 67.21 69.92 84.03 72.38

ระดับดี 27.59 19.40 18.03 6.91 10.27 8.72

ระดับผ่าน 12.07 20.26 14.75 23.17 5.70 18.90

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 62.12 53.37 70.08 67.97 85.17 75.79

ระดับดี 30.09 22.05 25.52 15.27 6.84 8.42

ระดับผ่าน 7.79 24.58 4.40 16.76 7.98 15.79

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 

 
ภาพที่ 5  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย   ปีการศึกษา 2564    
 
 

 

 

ภาพที่ 6  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ปีการศึกษา 2564    

 
 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 75.63 42.93 68.23 62.32 72.94 61.40

ระดับดี 17.59 53.03 2.85 14.79 18.24 23.68

ระดับผ่าน 6.78 4.04 28.92 22.89 8.82 14.91

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 77.04 94.95 61.45 55.66 94.49 63.84

ระดับดี 15.31 5.05 24.70 19.34 0.79 33.02

ระดับผ่าน 7.65 0.00 13.86 25.00 4.72 3.14

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 

ภาพที่ 7  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2564    

 

 

 

 

ภาพที่ 8  กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  ปีการศึกษา 2564    

 

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 60.20 82.32 100.00 85.00 90.91 100.00

ระดับดี 8.16 17.68 0.00 15.00 6.82 0.00

ระดับผ่าน 31.63 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุชศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 44.66 90.00 82.84 83.40 96.51 99.07

ระดับดี 39.50 7.00 14.18 10.87 3.49 0.93

ระดับผ่าน 15.84 3.00 2.99 5.73 0.00 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน



 

 

 
 

จากกราฟแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา  
ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินในนระดับดีขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 80 
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80.00
90.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเย่ียม 62.88 69.45 75.55 65.59 86.85 74.29

ระดับดี 22.36 21.95 13.88 14.47 6.98 17.13

ระดับผ่าน 14.76 8.61 10.57 19.95 6.17 8.59

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา    
ปีการศึกษา 2564      

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน

0.00

50.00

100.00

ระดับดีเย่ียม ระดับดี ระดับผ่าน
ม.1-6 72.43 16.13 11.44

72.43

16.13 11.44

ร้อ
ยล

ะ

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1-6



 

 

 

รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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