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คำนำ 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          

ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน              
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัด          
และสาธารณชนได้รับทราบ  

ขอขอบคุณ  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โรงเรียนพนมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีส่วนทำให้การประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำ   
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประกันคุณภาพภายในจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน       
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษาต่อไป 
  
 
         
        ( นางผกา  สามารถ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

โรงเรียนพนมศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้น      
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้
ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน มีค่านิยมท่ีมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียว ร่วมรับผิดชอบความเส่ียงด้วยกัน
อย่างมีวินัย และถือเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหนึ่ง 

โรงเรียนพนมศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปี             
ของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปี       
ของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามจุดท่ีควรพัฒนา 
นำผลการสะท้อนกลับ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ภายใต้วงจรการ
บริหารงาน PDCA เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 ผลการดำเนินงาน 

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ส่งผลให้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหาร            
การจัดการศึกษา และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลสำเร็จ       
ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   
ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ 
คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น
สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ 

ท้ังนี้ โรงเรียนพนมศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท่ีเป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน        
และเขียนการส่ือสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ี ๒ ในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเย่ียม สถานศึกษามีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผน
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน และการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐาน 



จ 
 

ท่ี  ๓ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม                   
มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล มีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นลำดับจนเกิดคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ ในระดับยอดเย่ียม 
โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

คุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 หลักฐานสนับสนุน 

 ๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      ๒. รายงานสมรรถนะของผู้เรียน 
      ๓. รายงานข้อมูลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
      ๔. บันทึกหลังสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       ๕. รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และการจัดทำแผนการจัด     
การเรียนรู้ 
       ๖. รายงานผลการแข่งขันด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ  
 
 แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
       กิจกรรมท่ี  ๑ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียน 
       กิจกรรมท่ี  ๒ กิจกรรมlส่งเสริม Best Practice ผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ โครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 
       กิจกรรมท่ี  ๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SMP 
       กิจกรรมท่ี  ๒ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ โครงการพัฒนาผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพ, ศิลปะ และ      
สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

           กิจกรรมท่ี ๑ อบรมวินัยจราจร 
   แผนปฏิบัติงานท่ี ๗  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 



ฉ 
 

           ๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 หลักฐานสนับสนุน 

๑. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
พนมศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๓. เอกสาร คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
๔. ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๕. รายงานการใช้งบประมาณประจำเดือน  
๖. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๗. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนพนมศึกษา 
  
 แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
แผนพัฒนาท่ี ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ 
๕. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนพัฒนาท่ี ๒ การดำเนินงานพัฒนาวิชากรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  
๔. โครงการห้องเรียนคุณภาพ SMP 
๕. โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๗. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๘. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แผนพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาท่ี ๔ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ    
มีความปลอดภัย 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. โครงการบริหารสาธารณูปโภค 



ช 
 

แผนพัฒนาท่ี ๕ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
ท่ีเสมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 
          ๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 หลักฐานสนับสนุน 
 ๑. รายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ SMP 
      ๒. รายงานผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
      ๓. รายงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๔. รายงานการส่งเสริมการผลิตและเลือกใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
       ๕. รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัดทำแผนการจัด              
การเรียนรู้ 
       ๖. รายงานกิจกรรมทดสอบวัดแววเพื่อการศึกษา 
       ๗. รายงานผลการจัดกิจกรรมนิเทศการสอน 
       ๘. รายงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
แผนพัฒนาท่ี ๑ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอยางมีคุณภาพ  

    กิจกรรมท่ี    ๑. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
๒. กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับงานวัดผล และประเมินผล 
๕. กิจกรรมวัดแววความรู้ ความสามารถ (Phechphanom) 
๖. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๗. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๘. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

 



๑ 
 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนพนมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๕๘ ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ท่ี ๑ ตำบลพนม อำเภอพนม  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  ๘๔๒๕๐ โทรศัพท์  ๐ -๗๗ -๓๙๙-๑๑๕  โทรสาร ๐-๗๗-๓๙๙-๑๑๕     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  http://www.phanomsuksa@hotmail.com    เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   มีเนื้อท่ี  ๑๔๑ ไร่ ๗๙  ตารางวา   มีเขตพื้นท่ีบริการ คือ อำเภอพนม  ๖  
ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์  ตำบลต้นยวน  ตำบลคลองศก  ตำบลคลองชะอุ่น ตำบล
พลูเถ่ือน โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก.ร.ป.กลาง เปิดทำการ
สอน เมื่อวันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก .ร.ป.กลาง เปิดทำการ
สอน เมื่อวันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม  พ .ศ. ๒๕๑๗  โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน ๓๘  คน ครู ๓ คน มี         
นายมนัส อินทร์จันทร์ ทำหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตร กิติสาโร  เจ้าอาวาสวัด
พิทักษ์ธรรมาราม  ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๒   โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนท่ีหมู่ท่ี ๑   ตำบลพนม   
อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรท่ี  ๗๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช. ๒ 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕   โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ขยายช้ันเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทาง การศึกษา 
 ในปพีุทธศักราช  ๒๕๔๖ โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝัน 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ        
๑ โรงเรียนในฝัน 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 



๒ 
 

 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอนภาษาไทย 
ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทท่ี ๑ ของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ยั่งยืน 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษารักษาศีล ๕”  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญ

เงิน จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ

โรงเรียน(ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา จากภายนอกรอบ ๔ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมิน โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน “โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 

ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่      
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงช้ันท่ี ๒–๓  มีนักเรียนท้ังหมด ๘๙๒ คน มีห้องเรียนท้ังหมด ๒๖  
ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช่วงช้ันท่ี ๒ จำนวน  ๑๔ ห้องเรียน  และช่วงช้ันท่ี ๓ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยมี        
นางผกา สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
ปญฺญา  นรนํ  รตนํ “ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน ” 

 
คำขวัญโรงเรียน 

ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมสานฝันกับชุมชม 
 

สีประจำโรงเรียน 
ม่วง - เหลือง 

 
            วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
                      พันธกิจ 

๑.  จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน 
๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔.  จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
๕.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ 
มีศรัทธาในวิชาชีพ 
๖.  จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๗.  ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   สามัคคี มีคุณธรรม  



๔ 
 

 

๑.๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
๑. ผู้อานวยการโรงเรียน คือ นางผกา  สามารถ  โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๐๘๙ ๙๒๒๙  

e-mail : pakarsamart๒๕๑๓@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๕ เดือน 

๒. รองผู้อานวยการโรงเรียน  ๑  คน คือ นางงามพรรณ   ธิปัตย์  วุฒิก-ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ : ๐๘๓ ๕๙๐ ๙๘๔๙  
e-mail : nongyaiyai@hotmail.com 
         ๓. จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ(คน) 
 

รวม 

 ระดับการศึกษา(คน) 
ประสบการณ์ 

ในตำแหน่ง(เฉลี่ย) 
ชาย หญิง ต่ำกว่า  

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ  ๑ ๑ - - ๑ - ๑๓ 
รองผู้อำนวยการ  ๑ ๑ - - ๑ - ๓ 
ครูประจำการ ๑๒ ๒๘ ๔๐ - ๓๐ ๑๐ - ๑๐ 
พนักงานราชการ - ๒ ๒ - ๒ - - ๙ 

ครูอัตราจ้าง ๑ ๒ ๓ - ๓ - - ๕ 
ครูพี่เล้ียง - ๑ ๑ - ๑ - - ๔ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - - - - - - 
นักการ / ภารโรง ๑ - ๑ ๑ - - - ๓๓ 

พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑ - - - ๒๒ 
ยาม ๑ - ๑ ๑ - - - ๑ 
พนักงานทำความ
สะอาด 

- ๑ ๑ ๑ - - - ๒ 

รวม ๑๖ ๓๖ ๕๒ ๔ ๓๖ ๑๒ -  
 
- จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๘๓ 
- จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ   ๒.๑๗ 
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา   - คน จำนวน     -       คน 

mailto:pakarsamart2513@gmail.com
mailto:nongyaiyai@hotmail.com


๕ 
 

 

แผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของครูและบุคลากร

 

    ๔. จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจำนวนช่ัวโมงการสอนของครู ๑ คน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
คณิตศาสตร์ ๖ ๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๙ ๑๗ 
ภาษาไทย ๔ ๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๕ ๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ๓ ๑๗ 
สังคมศึกษา ๗ ๑๖ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๑๗ 
ศิลปะ ๓ ๑๘ 
สุขศึกษาและพละศึกษา ๓ ๑๔ 
แนะแนว ๑ ๑๘ 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษเรียนร่วม ๑ ๒๓ 
บรรณารักษ์ - - 

รวม ๔๖ - 
 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวม  ๘๙๒  คน 
ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งหมด 
จำนวนห้อง ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๖ 

เพศ 
ชาย ๙๖ ๑๐๔ ๗๕ ๕๑ ๔๕ ๒๙ ๔๐๐ 
หญิง ๙๗ ๗๗ ๗๗ ๘๔ ๘๕ ๗๓ ๔๙๒ 

รวม ๑๙๓ ๑๘๑ ๑๕๒ ๑๓๔ ๑๓๐ ๑๐๒ ๘๙๒ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๘ ๓๖ ๓๘ ๓๔ ๓๓ ๒๖ ๓๕ 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔๑ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๙๑ ๘๙.๒๒ 
 

๑.๔ การใช้แหล่งเรียนรู้ 
      ๑. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

      

 

 

 

 

 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๕๐ ๕๕
๘๐ 65 54

๕๐
๖๐

๖๐
๗๐

๕๐

๔๐

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ห้องสมุด

ห้องคอมพิวเตอร์ ๑



๘ 
 

 

       ๒.  จำนวนห้องเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๕  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐(๓ 

นก.) 
๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ 
นก.) 

๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๖๐ (๔ 
นก.) 

๑๖๐ (๔ 
นก.) 

๑๖๐ (๔ 
นก.) 

๒๔๐(๖ นก.) 

 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๒๐ (๐.๕ 
นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

 วิทยาการคำนวณ ๒๐ (๐.๕ 
นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

สังคมศึกษา  
 
 

๑๖๐(๔ 
นก.) 

๑๖๐(๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) ๓๒๐(๘ นก.) 

๕ ๑๐ ๕ ๕

๑๐
๕ ๕

๑๐

๕ ๕
๕

๑๐

๕ ๕

๑๐

๕ ๕

๑๐

๕ ๕

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

โรงเรียนวัดพนม โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อุทยานแห่งชาติเขาสก หล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
หมู่ ๑ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์

ธานี

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

สถานที่แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



๙ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
- ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 
   

- วัฒนธรรม  ๑๒๐ (๓ 
นก.) 

๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

และการดำเนินชีวิตใน
สังคม 

    

ภูมิศาสตร์     
-เศรษฐศาสตร์     
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐( นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐(๓ 

นก.) 
๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

๘๘๐(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐(๒๒ 
นก.) 

๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว     
- กิจกรรมนักเรียน     
      ลูกเสือ  ยุวกาชาด ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
      ชมรม  ชุมนุม     
- กิจกรรมเพื่อสังคม

และ
สาธารณประโยชน์ 

    

 กิจกรรมเวลารู้ ๗๒๐ 
ชั่วโมง 

๗๒๐ ช่ัวโมง ๗๒๐ ชั่วโมง  

รวมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 
 



๑๐ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ - ๑/๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ๑ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๒.๕/๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมอืง ๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๒๐๒๗๐ ขนมไทย  ๑.๐/๒ (๔๐) ง๒๐๒๖๙ อาหารไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๒ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗(๕๔๐) หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗
(๕๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม   ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๕(๑๐๐) กิจกรรมตามนโยบายและ

จุดเน้น 
๕(๑๐๐) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
ประชุมระดับ ๑(๒๐) ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕(๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๑ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๑ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕/๗ (๑๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕/๗ (๑๔๐) 
ส๒๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๒๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๒๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) อ๒๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร๒ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๒๐๒๐๑ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๒ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙
(๕๘๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙
(๕๘๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๒ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๑ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕/๗ (๑๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕/๗ (๑๔๐) 
ส๒๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๒๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๒๐๒๐๑ เริ่มต้นโครงงานฯ ๑.๐/๒ (๔๐) ว๒๐๒๐๒ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙

(๕๘๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙

(๕๘๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 
 
 



๑๓ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ - ๒/๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๒ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๒.๕/๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 

I๒๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๒๐๒๐๒  IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗

(๕๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗

(๕๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม (IS๓) ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

๕(๑๐๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๕(๑๐๐) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
ประชุมระดับ ๑(๒๐) ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๔ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๒ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕/๗ (๑๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕/๗ (๑๔๐) 
ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) อ๒๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๒๐๒๐๓ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๔ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

I๒๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๒๐๒๐๒  IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙

(๕๘๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙

(๕๘๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม (IS๓) ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๕ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๒ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๕/๙(๑๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕/๙ (๑๘๐) 
ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมอืง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๒๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๒๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๒๐๒๐๓ เช้ือเพลิงเพื่อการ
คมนาคม 

๑.๐/๒ (๔๐) ว๒๐๒๐๔ วิทยาศาสตร์กับความ
งาม 

๑.๐/๒ (๔๐) 

I๒๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๒๐๒๐๒  IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๔ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๕.๕/๓๑
(๖๒๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๕.๕/๓๑
(๖๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒(๔๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว,ชุมนุม ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ชุมนุม  ๑(๒๐) 
  ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๒(๔๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐)   
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๖ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ - ๓/๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๓ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๓ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๒.๕/๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๒๐๒๙๑ งานช่าง ๑.๐/๒ (๔๐) ง๒๐๒๗๓ ช่างปูน ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๕ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๖ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗
(๕๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗
(๕๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๕(๑๐๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
ประชุมระดับ ๑(๒๐) ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 
 



๑๗ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๓ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๓ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๒.๕/๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕/๗ (๑๔๐) 
ส๒๐๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕  ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๒๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๒๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๕ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๖ ๑.๐/๒ (๔๐) 
  ค๒๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐/๒ (๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๓.๕/๒๗

(๕๔๐) 
หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙

(๕๘๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๕(๑๐๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒(๔๐)   
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๓.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 

 



๑๘ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๒๒(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕/๓ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี๓ 

๐.๕/๑ (๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ๓ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕/๓ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕/๓ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕/๗ (๑๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕/๗ (๑๔๐) 
ส๒๐๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๒๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๒๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๕ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๖ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

ว๒๐๒๐๕  พลังงานทดแทนกับการ
ใช้ประโยชน์   

๑.๐/๒ (๔๐) ว๒๐๒๐๖ โครงงานวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต 

๑.๐/๒ (๔๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙
(๕๘๐) 

หน่วยการเรียนรวม ๑๔.๕/๒๙
(๕๘๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
แนะแนว ๑(๒๐) แนะแนว ๑(๒๐) 
ชุมนุม ๑(๒๐) ชุมนุม ๑(๒๐) 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) ลูกเสือ-เนตรนารี ๑(๒๐) 
กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ๓(๖๐) 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑(๒๐) 
กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) กิจกรรมประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๕

(๗๐๐) 
 



๑๙ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕
(๓๐๐) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘/๑๖ 

(๓๒๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๕/๒๑ 

(๔๒๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์๑  ๒.๐/๔ (๘๐) ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๘๑ วิทยาการคำนวณ๑  ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๒๑ เคมี๑ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๐๒๒๒ เคม ี๒ ๑.๕/๓ (๖๐) 
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕/๓ (๖๐) 
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๑ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๒ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
I๓๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
  I๓๐๒๐๒ IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔(๘๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑(๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว+ชุมนุม ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว+ชุมนุม ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน    
-  ชุมนุม ๑(๒๐)   
- วิถีพุทธ ๑(๒๐)   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ    
ประชุมระดับ ๑(๒๐)   
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๗/๓๕(๗๐๐) 

 



๒๐ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๑๗ 

(๓๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๑๗ (๓๔๐) 

ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๓๐๒๐๑  คณิตศาสตร์๑ ๒.๐/๔ (๘๐) ค๓๐๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๘๑  วิทยาการคำนวณ๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๘๖  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๘  ขับร้องเพลงสากล ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๙  ดนตรีไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๘  การปลูกผักสวนครัว ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๒๒  เศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๓๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 
๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ๒ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๓๐๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๑.๐/๒ (๔๐) 
I๓๐๒๐๑  IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๓๐๒๐๒  IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
- วิถีพุทธ ๑(๒๐) - วิถีพุทธ ๑(๒๐) 
  - ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
  (ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕/๓๕(๗๐๐) 

 



๒๑ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓
(๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ 

(๓๐๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ 

(๓๐๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ท๓๐๒๐๗ การเขียน๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๐๒๐๘ การเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๐๒๘๑ วิทยาการคำนวณ๑  ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๘๖ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๘ ขับร้องเพลงสากล ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๙ ดนตรีไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๘ การปลูกผักสวนครัว ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง๑ ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ๑ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเสริม ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๑.๐/๒ (๔๐) 
I๓๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๓๐๒๐๒ IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม/IS๓ ๑(๒๐) 
- กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) - กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
ประชุมระดับ ๑(๒๐) ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) ๑(๒๐) (ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕/๓๕ (๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔/๓๓ (๖๖๐) 

 
 



๒๒ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓
(๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ 

(๓๐๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ 

(๓๐๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ท๓๐๒๐๗ การเขียน๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๐๒๐๘ การเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๐๒๘๑ วิทยาการคำนวณ๑  ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๘๖ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๘ ขับร้องเพลงสากล ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๙ ดนตรีไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๘ การปลูกผักสวนครัว ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง๑ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๐๒๒๑ การเมืองการปกครองไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๐๒๒๒ กฎหมายน่ารู้ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๑ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๑.๐/๒ (๔๐) 
I๓๐๒๐๑ IS๑ ๑.๐/๒ (๔๐) I๓๐๒๐๒ IS๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม/IS๓ ๑(๒๐) 
- กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) - กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
ประชุมระดับ ๑(๒๐) ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) ๑(๒๐) (ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๖/๓๕ (๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๔ 

(๖๘๐) 



๒๓ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕
(๓๐๐) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓
(๒๖๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๑๙ 

(๓๘๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๑๙ 

(๓๘๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์ ๓ ๒.๐/๔ (๘๐) ค๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐/๔ (๘๐) ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕/๓ (๖๐) 
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน๑ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๓ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑(๒๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) 
กิจกรรมแนะแนว+ชุมนุม ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
  กิจกรรมนักเรียน  
  -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
  -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๗/๓๕(๗๐๐)  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๖/๓๕(๗๐๐) 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๑๗(๓๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๑๗ (๓๔๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ค๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์ ๓ ๒.๐/๔ (๘๐) ค๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว_____   ๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๐๒๘๔ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๑ วาดเขียน ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ การระบายสีน้ำ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๙ การปลูกพืชสมุนไพร ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๑๒ งานเขียนแบบ ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่าน
เขียน๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 

พ๓๐๒๐๘ แบดมินตัน ๑.๐/๒ (๔๐) พ_____ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓(๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
- กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  -  ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
  - กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด

(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 
๑(๒๐) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๖/๓๕ (๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕/๓๕ (๗๐๐) 



๒๕ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕(๓๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ (๓๐๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
  ว๓๐๒๘๔ การส่ือสารข้อมูลและ

เครือข่าย 
๑.๐/๒ (๔๐) 

ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๐๒๐๔ ประวัติวรรณคดี๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๑ วาดเขียน ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ การระบายสีน้ำ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๙ การปลูกพืชสมุนไพร ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๑๒ งานเขียนแบบ ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
๑ 

๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 

พ๓๐๒๐๘ แบดมินตัน ๑.๐/๒ (๔๐) พ_____ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
-  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
-  ประชุมระดับ ๑(๒๐) -  ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
- กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) - กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕/๓๕ (๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔/๓๓ (๖๖๐) 



๒๖ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี) 

๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๐.๕/๑ (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕/๑ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕(๓๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ (๓๐๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ (๒๐) 
  ว๓๐๒๘๔ การส่ือสารข้อมูลและ

เครือขา่ย 
๑.๐/๒ (๔๐) 

ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี๑ ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๐๒๐๔ ประวัติวรรณคดี๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๑ วาดเขียน ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ การระบายสีน้ำ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๐๙ การปลูกพืชสมุนไพร ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๑๒ งานเขียนแบบ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส_____ ๑.๐/๒ (๔๐) ส_____ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๓ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๔ ๑.๐/๒ (๔๐) 

พ๓๐๒๐๘ แบดมินตัน ๑.๐/๒ (๔๐) พ_____ ๑.๐/๒ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕(๑๐๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
-  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
-  ประชุมระดับ ๑(๒๐) -  ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
- กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) - กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕/๓๕ (๗๐๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔/๓๓ (๖๖๐) 
 



๒๗ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ - ๖/๒  

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓
(๒๖๐) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓
(๒๖๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 

๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๐/๒ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ  ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๑๘ 

(๓๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕/๑๕ 

(๓๐๐) 
ค๓๐๒๐๕ คณิตศาสตร์ ๕ ๒.๐/๔ (๘๐) ค๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐/๔ (๘๐) ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐/๔ (๘๐) 
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๕ ๑.๕/๓ (๖๐) ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕/๓ (๖๐) 
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕/๓ (๖๐) อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษเสริม

ประสบการณ์ 
๑.๐/๒ (๔๐) 

อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๖ ๑.๐/๒ (๔๐) 
จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร๕ ๑.๐/๒ (๔๐)   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔(๘๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗(๑๔๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
-  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
ประชุมระดับ ๑(๒๐) - กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 
๑(๒๐) 

  ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
  เสริมประสบการณ์ (O-NET) ๒(๔๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๕.๕/๓๕

(๗๐๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๐/๓๕

(๗๐๐) 
 



๒๘ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ - ๖/๔ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๑๓(๒๖๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 

๑.๐/๒ (๔๐) ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๐/๒ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐/๒ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕/๑ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕/๑ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ  ๐.๕/๑ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๑ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๒ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๑๖ (๓๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๑๖ (๓๒๐) 
ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย ๑.๐/๒ (๔๐) ท๓๐๒๐๖ การอ่านและพิจารณา

วรรณกรรม 
๑.๐/๒ (๔๐) 

ค๓๐๒๑๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐/๒ (๔๐) ค๓๐๒๑๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑๒ ๑.๐/๒ (๔๐) 
ง๓๐๒๓๔ หุ่นจำลอง ๑.๐/๒ (๔๐) ส๓๐๒๔๑ วิถีพอเพียง ๑.๐/๒ (๔๐) 
ส๓๐๒๔๒ การเงินการคลัง ๑.๐/๒ (๔๐) พ๓๐๒๐๓ เทเบิลเทนนิส ๑.๐/๒ (๔๐) 
พ๓๐๒๑๒ ลีลาศ ๑.๐/๒ (๔๐) ศ๓๐๒๐๕ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๑.๐/๒ (๔๐) 
ศ๓๐๒๐๒ การระบายสีน้ำ ๑.๐/๒ (๔๐) ง๓๐๒๓๕ งานปูนตกแต่ง  ๑.๐/๒ (๔๐) 
อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑.๐/๒ (๔๐) อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษเสริม

ประสบการณ์ 
๑.๐/๒ (๔๐) 

จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๕ 

๑.๐/๒ (๔๐) จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
๖ 

๑.๐/๒ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๑(๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน ๕(๑๐๐) กิจกรรมนักเรียน ๕(๑๐๐) 
-  ชุมนุม ๑(๒๐) -  ชุมนุม ๑(๒๐) 
-  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) -  กิจกรรมวิถีพุทธ ๑(๒๐) 
- กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) - กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
(ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา) 

๑(๒๐) 

-ประชุมระดับ ๑(๒๐) -ประชุมระดับ ๑(๒๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๔(๖๘๐) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน ๑๔.๕/๓๔(๖๘๐) 

 



๒๙ 
 

 

๑.๖  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารสถานที่ จำนวน 
อาคารแบบเรียน ๒๑๖ ก.(๘)  ( อยู่ระหว่างการรื้อถอน ) 
อาคารแบบเรียน cs ๒๐๘ (พ.ศ.๒๕๒๗) 
อาคารแบบเรียน  ๒๑๖ ล.(ป๒๙) 
อาคารโรงอาหาร – หอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗(พ.ศ.๒๕๓๕) 
อาคารฝึกงานแบบ Gen A (พ.ศ.๒๕๒๗) 
อาคารฝึกงาน  (พ.ศ.๒๕๒๗) 
บ้านพักครู แบบ ๒๐๓๒/๒๗ 
บ้านพักครู แบบ ๒๐๒ ก 
บ้านพักครู แบบ ๒๐๒ (แฝด) 
ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ ฝ.๓๓ 
ศาลาพักผ่อน 
สนามฟุตบอล  

ครึ่งหลัง 
ครึ่งหลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๒ หลัง 
๖ หลัง 
๑ หลัง 
๑ ชุด 
๖ หลัง 
๑ สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

๑.๗ โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนพนมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

 ๑.๗.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ     จำนวน  ๓,๐๕๘,๗๐๒.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
  ๒.๗.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ  จำนวน   ๑,๐๘๗,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙    
                  - สำรองจ่าย           จำนวน   ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔ 
          ๑.๗.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน   ๓๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗ 

 ๑.๗.๔ กลุ่มบริหารท่ัวไป    จำนวน  ๙๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงาน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม  
 ข้อมูลอาชีพหลักชุมชน ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาท่ีผู้ปกครองนับถือ 
รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองในชุมชน 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๒๗,๐๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท่ีว่าการอำเภอพนม สถานีตำรวจอำเภอพนม อาชีพหลัก         
ของชุมชน คือ ทำสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ประกอบอาชีพธุระกิจการท่องเท่ีย ว ค้าขาย     
และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ วันสารท
เดือนสิบ 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ สวนยางพารา      
ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ประกอบอาชีพธุระกิจการท่องเท่ียว ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ      

๕๔

๑๙

๔
๗

๑๖

ข้อมูลงบประมาณ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

สํารองจ่าย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป



๓๒ 
 

 

ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐๐,๐๐๐บาท จำนวนคนเฉล่ี ย         
ต่อครอบครัว ๕ คน 

๓) ท้องถิ่น ชุมชน ผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจในการดูแลการเรียนของนักเรียน หน่วยงาน      
ต้นสังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ความรู้  ความสามารถของผู้ปกครองท่ีจะให้คำแนะนำการเรียน      
แก่นักเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ในชุมชน มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อ           
ต่อการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
๑) ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
๒) วิธีการพัฒนา 
๑. โรงเรียนพนมศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการ              

ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน โดยได้จัดทำโครงการ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้เช่น กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ๘ กลุ่มสาระ ซึ่งมีกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และได้มีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร
จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ กิจกรรมการ
เล่าเรื่อง  การแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดคำนวณในทุกรายวิชา เช่น การเปรียบเทียบ การ
คิดวิเคราะห์ รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดทำโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ จัดทำโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาด้านการส่ือสารและการคิด
คำนวณ โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจินตคณิต กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต 
รวมท้ังความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและ
สรุปเรื่องจากหนังสือนอกเวลาและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุก
กลุ่มสาระ รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วย ความภาคภูมิใจ ทำให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ ในการอ่าน คิดและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  จาก
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการส่ือสารให้กับนักเรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
95.90 และได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องและควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 



๓๔ 
 

 

๒. กระบวนการในการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังจัดโครงการท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และมีการ  
บูรณาการให้เหมาะสมทุกกลุ่มสาระมีการจัดโครงการท่ีเป็นท้ังโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนทท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอาชีพ ซึ่งมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันคณิต          
คิดเลขเร็ว กิจกรรมการแข่งขันจินตคณิต กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย ทางโรงเรียน         
ยังตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนทางทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ ทำให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 98.60 ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์                  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
และได้จัดทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการติวเข็มวิชาการ ม.๓ 
และม.๖ เตรียมความพร้อมสู่ O-NET เพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

๓. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ โดยทุกกลุ่มสาระต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีเรียน หรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรี ยนค้นคว้าองค์ความรู้หรือวิธีการ   
ใหม่ ๆ มีการแลกเปล่ียนความคิด แสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ เริ่มจากการสร้างช้ินงาน 
จัดทำโครงงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำแผ่นพับ ในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาต่อยอด         
สร้างนวัตกรรมช้ินใหญ่ต่อไป จากการประเมินผลด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทุกประเด็นพิจารณา
ด้วยการสังเกตจากการทำงาน จากช้ินงาน นวัตกรรมของผู้เรียนแต่ละรายวิชาตามแบบประเมินท่ีสร้ างขึ้น
พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถสร้างช้ินงานได้ตามความถนัด และสนใจของตนเอง สามารถนำช้ินงานท่ีได้ต่อยอดไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘ สาระ โดยทุกกลุ่มสาระ         
เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถการสร้างนวัตกรรมให้ผู้เรียน โดยทุกกลุ่มสาระต้องมีนวัตกรรมท่ีเป็น Best 
ของผู้เรียน เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่ งสอดคล้อง                 
กับการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและก้าวสู่การเป็นพลโลกท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้แก่นักเรียนต้องเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น  ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอด     
องค์ความรู้ให้แก่นักเรียนจึงได้ดำเนินการเตรียมทักษะเพื่อให้ผู้เรียนรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้      
แบบใหม่ นักเรียนจึงได้พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นอย่างดี ในทุกรายวิชา        
ท่ีนักเรียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  และในช่วงท่ีโรงเรียนเปิดเรียน on site โรงเรียนมีการจัดการเรียน   



๓๕ 
 

 

การสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ทุกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม     
ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้ จากสถาณการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารของนักเรียนอย่างมากมาย และในช่วงท่ีโรงเรียนเปิดเรียน 
on site โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัด       
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
มากกว่า ร้อยละ ๙5.52 ของนักเรียนท้ังหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้มากกว่า ร้อยละ ๙9.42 ของผู้เรียน 
ในช่วงการเรียน on-site  ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และมีการเรียน
ปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ด้ านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน      
ด้วยตนเองได้ นักเรียน ม.๑  – ม.๖  โรงเรียนพนมศึกษา มากกว่า ร้อยละ ๙๐  สามารถสืบค้นข้อมูล             
ทางอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์  ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นหา
ความรู้ในด้านจัดการเรียนรู้  และเป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
ในปีต่อไป 

 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน     
การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
เมื่อนำค่าคะแนนเฉล่ียภาคเรียนท่ี ๑ เปรียบเทียบกับภาคเรียนท่ี ๒ ผลปรากฏว่านักเรียนทุกระดับช้ัน           
มีค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ระดับ ๒ ข้ึนไปสูงกว่าภาคเรียนท่ี ๑ ทุกระดับช้ัน ด้านทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐาน และทักษะพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ  
ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ด้านคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตาม      
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนพนมศึกษาได้ใช้กระบวนการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามยุคตามสมัยในขณะนี้ สร้างแบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง
มากยิ่งขึ้น ได้ทราบแนวทางในการเลือกงาน เลือกอาชีพในอนาคต บริการติดตามผลนักเรียน ซึ่งเป็นบริการ    
ท่ีจะติดตามผลการเรียน การศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ว่านักเรียน
ได้ศึกษาต่อท่ีไหน หรือ ทำงานต่อท่ีไหน รวมถึงติดตามนักเรียนท่ีเรียนไม่จบว่านักเรียนได้ออกมาทำงานหรือ
ศึกษานอกระบบ ทำแบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เป็นแบบสอบถามท่ีสำรวจเจตคติของนักเรียน      
ทุกระดับช้ันเพื่อสำรวจนักเรียนในเรื่องความคิด ทัศนคติท่ีดีมีต่องานในด้านต่าง ๆ เพื่อได้ทราบว่าในขณะนี้
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นักเรียนคนใดมีความเส่ียงต่อการไม่ศึกษาต่อ หรือ ไม่อยากทำงาน ด้วยเหตุผลต่าง ๆ หากพบนักเรียนท่ีมี
ปัญหา ทางงานแนะแนว โรงเรียนพนมศึกษาจะได้จัดให้คำปรึกษาในลำดับต่อไป และได้จัดทำโครงการพัฒนา
งานแนะแนวเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ อีกท้ังได้จัดทำแบบประเมินรายบุคคลท้ังในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ         
งานอาชีพเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนพนมศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์  เช่น กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมมาลาบูชาครู กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ     
โดยครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและเล้ียงพระในโรงเรียน กิจกรรม     
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวันสำคัญ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏ ิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาและหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ื อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  จากการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฎว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙    
ทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้หลาย ๆ กิ จกรรมไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ ดังนั้น การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจึงต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอนของครู
ประจำวิชา และการเข้าโฮมรูมจากคุณครูท่ีปรึกษา ผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึ้นสำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น การมี
ระเบียบวินัยในการเข้าเรียนวิชาต่าง ๆ โดยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
มีผลการประเมินยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.38 

ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในปัจจุบันยังไม่สามารถบ่งช้ีปัจจัยเส่ียงท่ีแท้จริงของการเกิด
ภาวะอ้วนได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเส่ียงท่ีน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะอ้วนได้แก่ การรับประทานอาหาร   
ท่ีมีไขมันสูง มีพลังงานสูง วิถีชีวิต นั่งๆนอนๆ ขาดกิจกรรมทางกาย ประวัติความอ้วนในครอบครัว อายุ          
ท่ีมากขึ้น รวมท้ังการสูบบุหรี่ รวมท้ังการติดเกมส์ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคล่ือนไหวและออกกำลังกายน้อยลง 
องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนอันตรายของโรคอ้วนในเด็กซึ่งโรคอ้วนในเด็กกำลัง       
เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย เด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะอ้วนมีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้มากกว่าปกติ เช่น 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ขาโก่ง รวมท้ังสมาธิส้ัน นอกจากนี้ในกรณี     
ท่ีเด็กท่ีป่วยด้วยโรคอ้วนขั้นรุนแรง มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการค่ังของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่งผลขัดขวางต่อการเรียนหนังสือ ทำให้ง่วงนอนทุกครั้งท่ีนั่งเรียน เนื่องจากสถานการณ์ภาวะโภชนาการ       
ท่ีนักเรียนได้บริโภคเข้าไปในแต่ละวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาดังกล่าวข้างต้น กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การปรับพ ฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ             
การออกกำลังกายเพื่อควบคุมภาวะน้ำหนักเกินจึงได้ทำกิจกรรมประเมินสุขภาพพื้นฐานและการออกำลัง   
อย่างสม่ำเสมอของนักเรียนโดยดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงแก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องช่ัง
น้ำหนัก วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย วิเคราะห์แปรผลการตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุง เพื่อนำ               
เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้และเฝ้าระวัง โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่อง ทำความรู้จักโรคอ้วนลงพุง, รู้ได้
อย่างไรว่าน้ำหนักเกินหรืออ้วน, ปัจจัยท่ีทำให้เกิดโรคอ้วน, สาเหตุของโรคอ้วนลงพุง,ปัจจัยเส่ียงของการเกิด
โรคอ้วนลงพุง, โรคอ้วนลงพุงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร, การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคอ้วนลงพุง, ตัวอย่างเมนู
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภค, การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ:ด้านการออกกำลังกาย, ประโยชน์    
ของการออกกำลังกาย, การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ : ด้านอารมณ์ และความรู้เรื่องโรคท่ีเกิดจาก



๓๗ 
 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมแนวทางการป้องกันโรคและการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียง  และให้
นักเรียนทำกิจกรรมต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติการออกกำลังกาย ๘  สัปดาห์  จากการดำเนินกิจกรรมทำให้
นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังสามารถพัฒนาสมรรถภาพสุขภาพ
ของตนเองในการต่อยอดไปสู่กีฬาท่ีตนเองมีความถนัดหรือช่ืนชอบและเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 
ได้อีกดว้ย 
 ผลการประเมิน 

 โรงเรียนพนมศึกษาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณาดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี ้
ตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
ท่ีด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

๘69 ๖67 ๗๖.75 
ยอด
เย่ียม 

๖๗ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๑.2) ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับดี 

๘69 833 95.90 
ยอด
เย่ียม 

78 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

1.3) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ    
ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
 

๘69 714 82.16 
ยอด
เย่ียม 

65 
สูงกว่า

เป้าหมาย 



๓๘ 
 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.๔) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
คำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

๘69 651 ๗๔.91 ดีเลิศ 76 
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ตาม
เป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๒.๑) ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
ดี 

๘69 ๖58 ๗3.76 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

78 
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 

๒.๒) ผู้เรียนผ่านการ
ประเมนิสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการ
คิดในระดับดี 

๘69 880 98.60 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 
75 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ตาม
เป้าหมาย 



๓๙ 
 

 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๓.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง  

๘69 ๖๖๘ ๗๔.๘๘ ดี 
รอ้ยละ 

๗๔ 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๓.๒) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม  

๘69 ๗๓๕ ๘๒.๓๙ ดีเลิศ 
ร้อยละ 

๗๔ 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๓.๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เป็น
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลติ 

๘69 ๖๑๘ ๖๙.๒๘ 
ปาน
กลาง 

ร้อยละ 
๖๗ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

 
ดีเลิศ ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

 

 
 
 



๔๐ 
 

 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

4.1) นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘69 ๘๕๒ ๙๕.๕๒ 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ   
๙0 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4.2) นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

๘69 866 99.42 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ   
๙0 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4.3) นักเรียนมีทักษะ
ด้าน Digital Literacy 
ในการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘69 ๘๕๒ ๙๕.๕๒ 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ  
๙0 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

เป็นไป
ตามค่า

เป้าหมาย 
 

 
 
 



๔๑ 
 

 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละเฉลีย่ที่ได้ 
ระดับ ๒ ข้ึนไป 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผลเปรียบเทยีบ
กับค่าเป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ผลต่าง สรุป 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๘๒.๑๙ ๑๐๐ 

 
๙๑.๐๙ ร้อยละ 

๖๕ 
๒๖.๐๙ สูงกว่า ยอดเย่ียม 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๒ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๗๒.๖๗ ๘๑.๓๙ 

 
๗๗.๐๓ ร้อยละ 

๖๕ 
๑๒.๐๓ สูงกว่า ดีเลิศ 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๘๗.๒๓ ๘๖.๕๒ 

 
๘๖.๘๗ ร้อยละ 

๖๕ 
๒๑.๘๗ สูงกว่า ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๔ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๗๖.๑๑ ๘๘.๘๐ 

 
๘๒.๔๕ ร้อยละ 

๖๕ 
๑๗.๔๕ สูงกว่า ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๕ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๘๖.๘๒ ๙๑.๔๗ 

 
๘๙.๑๔ ร้อยละ 

๖๕ 
๒๔.๑๔ สูงกว่า ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉล่ียร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๖ ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๙๔.๑๑ ๙๔.๑๑ 

 
๙๔.๑๑ ร้อยละ 

๖๕ 
๒๙.๑๑ สูงกว่า ยอดเยี่ยม 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๖.๑) ผู้เรียน มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและ    
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

๘69 ๘๓๓ ๙๓.๓๘ 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ  
๙๐ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๖.๒) ผู้เรียน มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและ    
เจตคติที่ดี มีความ
พร้อมในการทำงาน 
และประกอบอาชพี 

๘69 ๘46 ๙4.84 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ  
๙๐ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

 
ยอด
เยี่ยม 

 

 
ยอด
เยี่ยม 

 

 
ตามค่า

เป้าหมาย 

 จากตารางท่ี ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 18 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม             
ของการดำเนินงานแล้วทุกประเด็นเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๔๓ 
 

 

ตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
ท่ี ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๘69 ๘55 98.38 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 
๙๐ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๘69 ๘69 100 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 
๙๐ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๘69 ๘69 100 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 
๙๐ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ตามค่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 
 

ประเด็นการประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึน้ไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๘69 ๗๕๘ ๘7.23 ดีเลิศ 
ร้อยละ 
 ๘๕ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออก
อยา่งเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

๘69 ๗๘๕ 90.33 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ  
๘๘ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๘69 ๘๐๓ 92.40 
ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 
๙๐ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ตามค่า
เป้าหมาย 

  

 จากตารางท่ี ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๖ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

ตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ เป้าหมายที่
กำหนด 

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลัก
หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม ตามเป้าหมาย 

๓) การยอมรับ ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 

จากตารางท่ี ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า       
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๙ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย            
เป็นส่วนใหญ่ 



๔๖ 
 

 

 ๔)  จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารอยู่ในระดับยอดเย่ียมและผลการปฏิบัติสูง
กว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอยู่ในระดับยอดเย่ียม  และผลการปฏิบัติต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. นักเรียนมีช้ินงาน นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นจากการคิด ความถนัดของตนเอง ในทุกรายวิชา ตามบริบท
ของสาระวิชานั้น 

๔. ในช่วงการเรียน on-site  ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการ จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูล และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ นักเรียนม.๑ – ม.๖ โรงเรียนพนมศึกษา มากกว่า ร้อยละ ๙๐ สามารถสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์  ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นแหล่ง      
สืบค้นหาความรู้ในด้านจัดการเรียนรู้  และเป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล 

๕. ด้านผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดคำนวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ความสามารถ   
ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อนำค่าคะแนนเฉล่ียภาคเรียน
ท่ี ๑ เปรียบเทียบกับภาคเรียนท่ี ๒ ผลปรากฏว่านักเรียนทุกระดับช้ันมีค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป   
สูงกว่าภาคเรียนท่ี ๑ ทุกระดับช้ัน ด้านทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน และทักษะ พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรือ   
งานอาชีพ ด้านคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

๖. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษาได้อย่างเคร่งครัด มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเอง รู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ แม้ว่าจะต้องเรียนออนไลน์อย่างเหมาะสม 
 ๕)  จุดควรพัฒนา 

๑. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การร่วมแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องและควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
๓. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมอย่างท่ัวถึงในทุกรายวิชาและทุกระดับช้ัน โดยมีการ

พัฒนาครูเพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนด้วย 
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๔. พัฒนาให้นักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม    
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบ    
ต่อสังคม  

๕. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และแก้ปัญหา  
จากสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหา การอยู่
ร่วมกันในสังคม และการทำงานเป็นทีม ซึ่ งจะช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม 
ท่ีเน้นทักษะอาชีพ  

๖. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน เน้นการให้บทบาทแก่
ผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการศึกษา และร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน 

๗. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้ทันสมัย ผู้เรียนในปัจจุบันมีความต้องการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ทันสมัย  
การสอนในปัจจุบันจึงจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยี ส่ือ เข้ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา การพัฒนาห้องเรียน ส่ือ เทคโนโลยีการสอน จึงจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
เป็นลำดับต้น ๆ  

๘. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอของนักเรียนในทุก ๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
๑-๒ วัน เช่น กิจกรรมแอโรบิกในตอนเช้า ๑๕-๒๐ นาที แบบต่อเนื่อง   

 ๖)  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ จัดทำโครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SMP 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กิจกรรมท่ี ๕ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบบริหารจัดการของ 
สถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ โครงการพัฒนาห้องสมุด 
  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมบันทึกย่อนักการอ่าน 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอ่านดี ๆ มีรางวัล 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ โครงการพัฒนาผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ โครงการพัฒนางานแนะแนวพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมบริการอบรมด้านงานแนะแนว 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมความพร้อมก่อนเรียนสำเร็จการศึกษา (ม.๓และ ม.๖) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๖ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมสภานักเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมรั้วดอกแก้วสดใสห่างไกลเสพติด(โครงการโรงเรียนสีขาวและโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่) 
  กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
  กิจกรรมท่ี ๗ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนพนมศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์นโยบาย      
การปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังการวางแผนในการขับเคล่ือน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์   
ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดทำแผนงาน
โครงการเพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
ผู้เรียนได้รับรางวัลท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับภาค ในด้านการพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ โดยสถานศึกษา
สนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น โดยเน้นผลท่ีเกิดกับผู้เรียนและครูเป็นสำคัญ จัดให้ชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน รวมท้ังการส่งเสริมให้ครูขอเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้า    
ทางวิชาชีพและสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากการมุ่งพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน 
สถานศึกษายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ พัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถ     
ใช้อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้ทุกพื้นท่ีในสถานศึกษา ในกระบวนการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ตามลำดับช้ันของการบริหาร และมีการรายงานผล  
การดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคเรียน รวมท้ังได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้วางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

ในการนี้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการดำเนินงาน
ดังนี้  

๑. การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกคน มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีการศึกษา  

๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ          
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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๒.๑ การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง   
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง โรงเรียนพนมศึกษามีความตระหนักและให้ค วามสำคัญ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย      
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังการวางแผนในการขับเคล่ือน 
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน คือ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ หลังการด ำเนินงานเสร็จส้ิน รายงาน            
ต่อผู้บริหาร และการกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานโค รงการ รายงานผล            
การดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจำปีของโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
โดยกำหนดให้มีการรายงานทุกภาคเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ         
ของสถานศึกษา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็น           
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชน      
เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวางแผนแนวทางในการพัฒนางาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ ๕ ปีข้างหน้า  

๒.๓ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอพนม ในการดำเนินการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site และได้ทำตามข้อตกลงการใช้สถานท่ีตามจำนวน   
ท่ีกำหนด และการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้
ผ่านมาตรฐานการประเมินตนเองในระบบ Thai stop covid plus ของกรมอนามัย และได้ดำเนินการ
จัดรูปแบบการเรียนท้ังแบบ On line และแบบ On site มีระบบการรายงานข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)   
ใช้รูปแบบสลับกลุ่มการมาเรียน เช็คช่ือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังสองรูปแบบ การมาเรียนของผู้เรียน
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง มีแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid ๒๐๑๙ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด       
เพื่อการตัดสินใจ ภายใต้การมาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการเข้มของสถานศึกษา การดูแล
ส่ิงแวดล้อมท้ังกายภาพและชีวภาพ ให้ปลอดภัยในทุกมิติ  

 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ในทุกปีการศึกษา และมีการปรับโครงสร้างรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตร ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ ตามบริบท        
ของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน มีการกำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล ช้ินงาน ภาระงาน
อย่างเหมาะสม ตามบริบท และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐาน 
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ตัวชี้วัด มีข้ันตอนการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงตาม
มาตรฐาน และตัวช้ีวัด ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาทุกคน มีครูครบทุกสาขาวิชา        
จัดสอนตรงตามสาขาวิชา จำนวนครูเพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการสอน ครูมีความรู้ความสามารถ 
ได้รับการพัฒนาตรงตามตำแหน่งและวิทยฐานะของตนเอง  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีส่ือท่ีอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ครูผู้สอน ให้สามารถใช้รูปแบบ
การสอนแบบ Hybrid Learning ได้สะดวกท้ังผู้เรียนท่ีเรียน On site ท่ีโรงเรียน และผู้เรียนท่ีเรียน On line 
อยู่ท่ีบ้าน ดังนั้นส่ือการสอน และเทคโนโลยีการสอนจึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสำคัญท่ีช่วยให้ครูสามารถส่ือสารให้กับ
ผู้เรียนได้ท้ังสองช่องทาง ทุกห้องเรียนมีระบบ Wifi ท่ัวถึงครอบคลุ่มทุกอาคารท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีห้องเรียนประจำ งดความเส่ียงในการเดินเรียน งดความแออัดในห้องเรียน ลดกิจกรรมท่ีทำให้ผู้เรียน
อยู่หน้าจอเป็นเวลานาน ๆ มีระบบการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า
งานนิเทศ และผู้บริหารร่วมนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์       
ท่ีได้กำหนดไว้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเน้นให้ครูผู้สอนได้ใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัย เทคโนโลยี      
การสอน แอปพลิเคชันในการสอน เข้ามาร่วมให้มากท่ีสุด ท่ีเรียกว่า Blended Learning การเรียนรู้          
แบบผสมผสานในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการเรียนรู้ และกระหาย 
ท่ีจะเรียนรู้ ต่อยอดความรู้อย่างสม่ำเสมอ  

๒.๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา จัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา โดยจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมขยายผลการเข้าร่วมการประชุม  อบรม  สัมมนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

๒.๕ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย โดยการประชุมคณะกรรมการงานฝ่ายอาคารสถานท่ีเพื่อจัดทำโครงการประจำปี
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานอาคารสถาน ท่ี ซึ่ งประกอบด้วยกิ จกรรมปรับภูมิ ทัศน์  กิจกรรม                 
การก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการรวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ   กิจกรรม    
ซื้อและซ่อมแซมเครื่องมือใช้งาน  ดำเนินงานตามระยะเวลาในโครงการท่ีได้กำหนดไว้  ตัดหญ้าพื้นท่ีโดยรอบ
ในสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ตัดตกแต่งต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบ     
สภาพห้องเรียน  ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนและในอาคารเรียนโดยให้คุณครูประจำห้อง และประจำ      
อาคารเรียนรายงานมายังฝ่ายอาคารสถานท่ีเมื่อห้องเรียนและระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายเพื่อนำเสนอ
ผู้อำนวยการอนุมัติงบปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป  จัดจ้างดำเนินการก่อสร้างพื้นท่ีในการพักผ่อนของนักเรียน     
ในตอนคาบว่าง รวมท้ังมีการประสานเทศบาลตำบลพนมในการดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน  
ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความสะอาดและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดี
ยิ่งทำให้สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีบรรยากาศท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ห้องเรียนและระบบไฟฟ้า     
มีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  มีสถานท่ีพักผ่อนของนักเรียนท่ีสะอาดและปลอดภัย 
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รวมท้ังมีการบริการสาธารณูปโภคด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องน้ำด่ืมของนักเรียนท่ีได้มาตรฐานปลอดภัย       
แก่นักเรียนทุกคน 

๒.๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

๓)  ผลการประเมิน 
โรงเรียนพนมศึกษาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการ  

ประกอบด้วย ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางท่ี ๔  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๓  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  ๖ ประเด็นพิจารณา     
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วทุกประเด็นพิจารณาเป็นไปตามเป้าหมาย  
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๓. จุดเด่น 

๑. โรงเรียนพนมศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ   
ในการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี    
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสีย          
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้   
ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

๒. โรงเรียนพนมศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเน้นการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ        
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าโรงเรียนพนมศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีความพร้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ    
ของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นร่วมกันผลักดัน แก้ปัญหา ให้โรงเรียน 
มีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  

๓. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา       
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านการส่ือสารภายในองค์กร ให้มีความหลากหลาย  
เพิ่มช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมไปถึงการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน 
และชุมชนให้ได้รับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจท่ีดีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน  

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

๓. โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่ ง 
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง หรือพร้อมรับ         
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      
ด้านนักเรียน  



๕๓ 
 

 

 ๔. การอบรมบางครั้งอาจเป็นการอบรมระบบออนไลน์ซึ่งบางครั้งทางโรงเรียนไม่สามารถรับทราบถึง
จำนวนบุคลากร  วัน  เวลาท่ีบุคลากรเข้ารับการอบรมทันท่วงที  จึงมีบางรายการท่ีไม่ได้มีการขยายผล       
การอบรมในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาจึงควรมีการขยายผล      
การอบรมในวาระการประชุมแต่ละครั้ง 

๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
โครงการท่ี ๑. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ 
๕. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ การดำเนินงานพัฒนาวิชากรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนางารตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  
๔. โครงการห้องเรียนคุณภาพ SMP 
๕. โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๗. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๘. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. โครงการบริหารสาธารณูปโภค 
 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เสมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 



๕๔ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ      
๑. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนพนมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการให้สอดรับกับความสนใจ   
และความต้องการของผู้เรียนและจุดเน้นของสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา
เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย 
โดยครอบคลุมท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย               
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนพนมศึกษาได้จัดหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนจะต้องเรียนในรายวิชาภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศท่ี ๒  ทำให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการส่ือสาร     
ในวิชาภาษาจีน เพื่อการต่อยอดทางด้านภาษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นวิชาสอบได้    
ในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา อีกรายวิชาหนึ่งก็ คือ วิชา IS  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ค้นพบ      
องค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานและการลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยสร้างหรือกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง โครงการส่งเสริมการผลิตส่ือและเลือกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้        
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของครูแต่ละคน    
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาท้ังในและนอกห้องเรียน จัดโครงการพัฒนาครู        
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นบุคคล    
แห่งการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับครูในการจัด   
การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ครูได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ ครูจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนเพื่อบูรณาการความรู้ในห้องเรียนและ
เช่ือมโยงเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในทาง          
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพอย่างสูงสุด 

การนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยฝ่ายนิเทศการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผู้นิเทศร่วม ได้แก่ผู้บริหาร เป็นกระบวนการท่ีมีการกำกับติดตาม ดูแลช่วยเหลือท้ังในส่วนของกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์ภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๕๕ 
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพระดับท่ีสูงขึ้นตามกระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA โดยแยก
ออกเป็นแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นการวางแผน 

    ๑. ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพิจารณา เป็นค่าร้อยละ โดยเทียบเคียงกับ     
ค่าเป้าหมายในปีท่ีผ่านมา สร้างความท้าทายจากการดำเนินงานในปีก่อนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ทุกประเด็น    
การประเมิน 
    ๒ . ออกแบบเครื่องมือ โดยการนำประเด็นการประเมินเข้าไปใส่ในเครื่องมือให้สอดคล้อง           
กับการดำเนินการในลักษณะงานประจำท่ีได้ดำเนินการอยู่ ได้แก่ งานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การ PLC ของแต่ละกลุ่ม  
    ๓. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานในแต่ละงานเพื่อลงสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
 ขั้นดำเนินการ 

    ๑. ประชุม มอบหมายภาระงาน กระจายงาน ออกคำส่ัง สร้างข้อตกลงร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ในการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม  
    ๒. ดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินการดำเนินงานท่ีกำหนด  
    ๓. สะท้อนผลการดำเนินงาน 
 

 ขั้นตรวจสอบประมวลผล 

    ๑. นิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม โดยการสักเกต บันทึก สัมภาษณ์ การทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
    ๒. นำผล ท่ีได้จากการสังเกต บันทึก การทำแบบประเมินความพึงพอใจ มาแปรผลข้อมูล 
    ๓. สะท้อนผลการดำเนินงานในขั้นการตรวจสอบประมวลผล 

  

ขั้นพัฒนาปรับปรุง 

    ๑. นำข้อมูลการแปรผลมาสรุปผล รายงานผล  
     ๒. นำข้อมูลการสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม มาเขียนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้
วางแผนปรับปรุงงาน โครงการ กิจกรรม ในครั้งต่อไป 
    ๓. ร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม วางแผนการเขียนโครงการ กิจกรรม 
เพิ่มเติมในครั้งต่อไป หรือในปีการศึกษาต่อไป เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ๓)  ผลการประเมิน 
โรงเรียนพนมศึกษาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน       

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย ๕  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

 



๕๖ 
 

 

ตารางที่  ๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัด        
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๑) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๔๗ ๔๓ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ 

๙๖ 
ยอด
เย่ียม 

๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

๔๗ ๔๓ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ 

๙๐ 
ยอด
เย่ียม 

๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ 

๔๗ ๔๕ ๙๕.๗๔ ๙๕.๗๔ 
ร้อยละ 

๙๖ 

ยอด
เย่ียม 

๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการ
จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ความต้องการจำเป็นจริง 

๒๔ ๑๙ ๗๙.๑๗ ๗๙.๑๗ ร้อยละ
๗๕ 

ดีเลิศ 

สรุปผลจำนวนครูที่ปฏิบัติทุก
ประเด็น 

การประเมิน 
    ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

 
 



๕๗ 
 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

๑)ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

๔๗ ๔๕ ๙๕.๗๔ ๙๕.๗๔ 
ร้อยละ 

๙๐ 
ยอดเยี่ยม 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

๔๗ ๓๙ ๘๒.๙๘ ๘๒.๙๘ 
ร้อยละ 

๘๐ 
ยอดเยี่ยม 

๓) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ตามความ
เหมาะสม 

๔๗ ๓๘ ๘๐.๘๕ ๘๐.๘๕ 
ร้อยละ 

๗๕ 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลจำนวนครูที่ปฏิบัติทุก
ประเด็น 

การประเมิน 
๔๗ ๓๘ ๘๐.๘๕ ๘๑.๖๖ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
สรุปผล

การ
ประเมิน 

๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรัก เด็ก  เด็กรัก ท่ี จะ เรียน รู้  
สามารถ เรียนรู้ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๔๗ ๔4 93.62 93.62 
ร้อยละ 

๙๒ 
ยอดเยี่ยม 

๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถ เรียนรู้ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๔๗ ๔4 93.62 93.62 
ร้อยละ 

๙๒ 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลจำนวนครูที่ปฏิบัติทุก
ประเด็นการประเมิน 

๔๗ ๔4 93.62 93.62 
ร้อยละ 

๙๒ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
สรุปผล

การ
ประเมิน 

๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

๙๐ 
ยอด
เย่ียม 



๕๙ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
สรุปผล

การ
ประเมิน 

๒) ครูมีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้
จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละ
หน่วยคำ 

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

๙๐ 
ยอด
เย่ียม 

๓) ครูมีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้
จบในแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัด
ในแต่ละตัว 

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

๙๐ 
ยอด
เย่ียม 

๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
แต่ละระดับช้ัน 

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

100 

ยอด
เย่ียม 

๕)ครูมีการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับแต่ละระดับช้ัน 

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

100 

ยอด
เย่ียม 



๖๐ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
สรุปผล

การ
ประเมิน 

สรุปผลจำนวนครูที่ปฏิบัติทุก
ประเด็นการประเมิน ๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ยอด
เยี่ยม 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

ประเด็นการประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
ครู 

ที่ปฏิบัติ 
ตาม

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุก
ประเด็น 

การ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 

สรปุผล
การ

ประเมิน 

๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

100 
ยอดเยี่ยม 

๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
ข้อมูลสะท้อนเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 
ร้อยละ  

100 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลจำนวนครูที่ปฏิบัติทุก
ประเด็นการประเมิน ๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๙๓.๖๒ 

ร้อยละ  

100 
ยอดเยี่ยม 
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สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมายที่
กำหนด 

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนด 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

กำหนด 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
กำหนด 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
กำหนด 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

กำหนด 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

กำหนด 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่า

เป้าหมายกำหนด 

 
จากตารางท่ี ๕ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  ๕ ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงาน
แล้วทุกประเด็นพิจารณาเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

๓. จุดเด่น 

๑. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
       ๒. มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมี     
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา     
ในด้านต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 



๖๒ 
 

 

       ๔. มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก มีความรัก
ในองค์กร ต้ังใจทำงาน ทุ่มเทให้งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
จากชุมชน และชุมชนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาตลอดจนเป็นแรงขับเคล่ือนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
อย่างเต็ม 
       ๖. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ ได้รับความนิยมเล่ือมใสจากคณะครู ทำให้ครูทุกคน ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านด้วยความเข้มแข็งและเต็มใจ รวมท้ังสถานศึกษามีการกำหนด
มาตรการให้ครูปฏิบัติ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูทุกคน  มีผลงานตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
       ๗. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๘. ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่ีพัฒนาด้าน ICT ของนักเรียนมีจำนวนจำกัด ซึ่งมีจำนวน ๑ 
ห้องเรียน ๔๐ ชุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงไม่ท่ัวถึง    
ตามความต้องการของผู้เรียน 
       ๒. หลักสูตรของสถานศึกษา ยังไม่ตอบโจทย์ด้านอาชีพ เป็นหลักสูตรท่ีไม่เป็นเอกเทศมากนัก ยังไม่
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาเท่าท่ีควร ประกอบกับผู้เรียนยังไม่รู้จักตนเองมากนัก จึงส่งผลให้ผู้เรียน      
ไม่ทราบความต้องการของตัวเอง หลักสูตรไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลเท่าท่ีควร 
       ๓. การใช้ส่ือเทคโนโลยียังไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ กับการเปล่ียนแปลงด้านการเรียนรู้
กับผู้เรียนในปัจจุบัน ครูยังสอนในรูปแบบเก่า ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายใน การเรียนรู้ ไม่มี
พัฒนาการด้านการเรียนเท่าท่ีควร  
       ๔. กำหนดกรอบระยะเวลาพัฒนาด้านกระบวนการวิจัย และประเมินผลการวิจัยเป็นระยะ เพื่อพัฒนา
กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยในเชิงประจักษ์ 

๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอยางมีคุณภาพ  

         ๑. กิจกรรมกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
๒. กิจกรรมยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔. กิจกรรมพัฒนาและ ยกระดับงานวัด ประเมินผล 
๕. กิจกรรมวัดแววความรู้ ความสามารถ (Phechphanom) 
๖. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๗. กิจกรรมพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา 
๘. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 



๖๓ 
 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการได้นำโมเดล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนพนมศึกษา มาขับเคล่ือน    
ในการดำเนินงานในทุก ๆ งาน โมเดลนี้มีช่ือว่า BUAPUD Model  โดยใช้ควบคู่ไปกับวงจรคุณภาพ PDCA   
ซึ่งนวัตกรรมช้ินนี้ใช้ได้ผลดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่ผู้เรียน ฝ่ายวิชาการขับเคล่ือนการดำเนินงาน       
สู่การปฏิบัติโดยนำสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายผลไปยังครูผู้สอนทุกคน เพื่อขับเคล่ือนการเรียนรู้ 
ขับเคล่ือนงานในยุคของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid -19 ลดภาระงานของผู้เรียน สร้างเฉพาะ
ส่ิงจำเป็นเน้นไปท่ีส่ิงท่ีต้องรู้ ทักษะ เจตคติหรือท่ีเรียกว่าการสร้างสมรรถนะ นอกจากงานกิจกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียนแล้ว งานของฝ่ายต่าง ๆ ก็สามารถนำโมเดลนี้ไปขับเคล่ือนงาน ระบบงานได้ด้วยเช่นกัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา          
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ           
การช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ : ระดับ  ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนพนมศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

ตารางท่ี ๖  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ 

72 82.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

77 86.18 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๒ ๗๕.๕2 สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

๙๐ ๙6.82 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๖๕ ๘๖.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ ๙๐ ๙4.11 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 



๖๕ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลัก
หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๙๐ 98.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) การยอมรับ ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘9 ๘9.99 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๓  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามค่าเป้าหมาย 



๖๖ 
 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  ๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

  ๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๙.๒๕ ๙๐.๕๓ ตามเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๘๒ ๘๖.๕๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๒ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๔ ๙๖.๑๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมายกำหนด 

 
จาก ตารางท่ี ๖  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มาตรฐานท่ี ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



๖๗ 
 

 

จุดเด่นจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. คุณภาพผู้เรียน ๑. คุณภาพผู้เรียน 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดกา 

๑. โรงเรียนพนมศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการใน
การพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการ
ป รั บ แ ผน พั ฒ น า คุณ ภ าพ ก าร จัด ก า ร ศึ ก ษ า 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความ
เช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้
ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
๒. โรงเรียนพนมศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเน้นการ
ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เปิดโอกาส
ให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู 
ศิษย์เก่าโรงเรียนพนมศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนางาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมี
ความพร้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบ การบริหาร

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
ด้านการส่ือสารภายในองค์กร ให้มีความหลากหลาย  
เพิ่มช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร รวมไปถึงการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ครู 
นักเรียน และชุมชนให้ได้รับทราบข้อมูล ผลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึงและ
รวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน  
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓. โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการนำ
ข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่ง ใน
การวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง หรือพร้อมรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านนักเรียน  
๔. การอบรมบางครั้งอาจเป็นการอบรมระบบ
ออนไลน์ซึ่งบางครั้งทางโรงเรียนไม่สามารถรับทราบ
ถึงจำนวนบุคลากร  วัน  เวลาท่ีบุคลากรเข้ารับการ
อบรมทันท่วงที  จึงมีบางรายการท่ีไม่ได้มีการขยาย
ผลการอบรมในการประชุมประจำเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาจึงควรมี
การขยายผลการอบรมในวาระการประชุมแต่ละครั้ง 

 



๖๘ 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

จัดการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนได้รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ปกครอง
และนัก เรียน  เพื่ อสร้างความรู้ สึก เป็น เจ้าของ
โรงเรียนร่วมกัน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน
อย่างอบอุ่นร่วมกันผลักดัน แก้ปัญหา ให้โรงเรียนมี
ศักยภาพในการพัฒนานักเรียนและการบริห าร
จัดการด้านต่าง ๆ  
๓. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๑. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
๒. มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
๓. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนา
และดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเปิดโอกาสให้ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา
ในด้านต่างๆเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๔. มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ครูมี
ความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก มีความรักใน

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่ีพัฒนาด้าน ICT 
ของนักเรียนมีจำนวนจำกัด ซึ่งมีจำนวน ๑ ห้องเรียน 
๔๐ ชุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงไม่ท่ัวถึง ตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
๒. หลักสูตรของสถานศึกษา ยังไม่ตอบโจทย์ด้าน
อาชีพ เป็นหลักสูตรท่ีไม่เป็นเอกเทศมากนัก ยังไม่
ตอบสนอง จุด เน้ น ของสถาน ศึกษาเท่ าท่ี ควร 
ประกอบกับผู้เรียนยังไม่รู้จักตนเองมากนัก จึงส่งผล
ให้ผู้เรียนไม่ทราบความต้องการของตัวเอง หลักสูตร
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล
เท่าท่ีควร 
๓. การใช้ส่ือเทคโนโลยียังไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย 
ไม่น่าสนใจ กับการเปล่ียนแปลงด้านการเรียนรู้กับ



๖๙ 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

องค์กร ต้ังใจทำงาน ทุ่มเทให้งานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ จาก
ชุมชน และชุมชนให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ตลอดจนเป็นแรงขับเคล่ือนในโครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอย่างเต็ม 
๖. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ ได้รับความ
นิยมเล่ือมใสจากคณะครู ทำให้ครูทุกคน ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาใน
ทุก ๆ ด้านด้วยความเข้มแข็งและเต็มใจ รวมท้ัง
สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการให้ครูปฏิบัติ มี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ครูทุกคนมีผลงานตามเป้าหมายท่ีกำหนด มีการ
จั ด ก าร เรี ย น ก า รส อ น ท่ี ค ำนึ ง ถึ ง ศั ก ย ภ าพ 
ความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
๗. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๘. ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ผู้เรียนในปัจจุบัน ครูยังสอนในรูปแบบเก่า ซึ่งทำให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  ไม่มี
พัฒนาการด้านการเรียนเท่าท่ีควร  
๔ .ก ำ ห น ด ก ร อ บ ร ะ ย ะ เว ล า พั ฒ น า ด้ า น
กระบวนการวิจัย และประเมินผลการวิจัยเป็นระยะ 
เพื่อพัฒนากระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน 
ส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยในเชิงประจักษ์ 

 

 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ จัดทำโครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SMP 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กิจกรรมท่ี ๕ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 



๗๐ 
 

 

 แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ โครงการพัฒนาห้องสมุด 
  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมบันทึกย่อนักการอ่าน 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอ่านดีๆ มีรางวัล 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ โครงการพัฒนาผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ โครงการพัฒนางานแนะแนวพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมบริการอบรมด้านงานแนะแนว 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมความพร้อมก่อนเรียนสำเร็จการศึกษา (ม.๓และ ม.๖) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๖ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 
  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมสภานักเรียน 
  กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมรั้วดอกแก้วสดใสห่างไกลเสพติด(โครงการโรงเรียนสีขาวและโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่) 
  กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
  กิจกรรมท่ี ๗ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
โครงการท่ี ๑. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ 
๕. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ การดำเนินงานพัฒนาวิชากรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนางารตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  
๔. โครงการห้องเรียนคุณภาพ SMP 
๕. โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๗. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๘. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๗๑ 
 

 

 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. โครงการบริหารสาธารณูปโภค 
 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เสมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
โครงการท่ี  ๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
แผนพัฒนาท่ี ๑ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอยางมีคุณภาพ  

         ๑. กิจกรรมกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
๒. กิจกรรมยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ ขัน้พื้นฐาน (ONET) 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔. กิจกรรมพัฒนาและ ยกระดับงานวัด ประเมินผล 
๕. กิจกรรมวัดแววความรู้ ความสามารถ (Phechphanom) 
๖. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๗. กิจกรรมพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา 
๘. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ ๒ ดาว ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 
๑๙ ระดับดี 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

ผู้บริหาร 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

รางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 

กระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำป2ี563 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู 

๑. นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ได้รับคัดเลือกให้
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ   
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๖ 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ 
ยกระดับการศึกษาไทย” 

สำนักงานเลขาธิการ     
สภาการศึกษา 

๒. นายอารม รักสีทอง ได้รับรางวัล ครุชน        
คนคุณธรรม 

สำนักงานการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

๓. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ได้รับการยกย่องให้
เป็นนักวิจัยท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ ในการพัฒนา
และเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมปีท่ี ๓ โรงเรียนพนมศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔. นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นนักวิจัยท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ ในการ
พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเรียน

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 



๗๓ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม google site เรื่อง
โครงสร้างโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ เป็นครูฝึกซ้อม
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการ
แข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งท่ี ๖ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 

๖. นางสาวณัฐิญา คาโส ได้รับรางวัล             
“ครูดีศรีสุราษฎร์” เนื่องในวันครูครั้งท่ี ๖๖       
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๗. นางงามพรรณ ธิปัตย์ ได้รับรางวัล            
“คุรุคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. นายจักรี ภูมา ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” 
ประเภท บุคลากรทางการศึกษา 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๙. นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน 
ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๑๐. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
กิจกรรมแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๑๑. นางสาววิลาสินี แทนทวี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรม
แข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

นักเรียน 

๑. นางสาวสุภภาวดี ทองพริก ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการครั้งท่ี ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

๒. นางสาวลออรัตน์ มีเพ็ญ ได้รับการคัดเลือกเด็ก
และเยาวชนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ อันดับท่ี ๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๓. นางสาวณัฐธิดา คงเดิม ได้รับทุนการศึกษา 
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ    

มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระ



๗๔ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
(ทุนต้ังแต่ ม.ปลาย- ปริญญาตรี) 

บรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  

๔. นายพีรพัฒน์ แก้วเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับช้ัน     
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

๕. นางสาวสุภาวดี พริกทอง ได้รับรางวัล     
เหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน      
ซูโดกุ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๖. นายธรรมนญู เดชมณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

๒. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
    ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
           ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๙๔ ๑๓ ๒๘ ๑๗ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๗๒ ๑๑๔ ๕๘.๗๖ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๙๔ ๑๑ ๑๘ ๑๖ ๑๗ ๒๔ ๒๔ ๑๗ ๖๖ ๑๐๗ ๕๕.๑๕ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๙๔ ๒ ๓๘ ๙ ๑๑ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๙๔ ๑๒๔ ๖๓.๙๒ 

๓.๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๑๙๔ ๑๐ ๔๐ ๙ ๑๓ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๕๒ ๙๘ ๕๐.๕๒ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๙๔ ๘ ๐ ๐ ๑๓ ๔ ๙๑ ๑๕ ๖๓ ๑๖๙ ๘๗.๑๑ 

๔.๒ ประวัติศาสตร์ ๑๙๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๘ ๕๘ ๒๖ ๑๙๒ ๙๘.๙๗ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๙๔ ๑ ๐ ๐ ๑๖ ๒๕ ๔๙ ๑๒ ๙๑ ๑๕๒ ๗๘.๓๕ 

๖. ศิลปะ ๑๙๔ ๑ ๕๐ ๓๔ ๓๐ ๒๒ ๑๔ ๒๓ ๒๐ ๕๗ ๒๙.๓๘ 

๗. การงานอาชีพ ๑๙๔ ๑ ๘ ๑๕ ๒๕ ๒๓ ๒๒ ๒๐ ๗๙ ๑๒๑ ๖๒.๓๗ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๙๔ ๒ ๑๙ ๑๔ ๘๑ ๑๖ ๑๑ ๑๑ ๔๐ ๖๒ ๓๑.๙๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๙๑ ๐ ๐ ๓ ๒๗ ๔๕ ๔๑ ๒๔ ๕๑ ๑๑๖ ๖๐.๗๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๙๑ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๒๑ ๕๓ ๙๖ ๕๐.๒๖ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ฯ ๑๙๑ ๑๗ ๒๕ ๑๐ ๒๓ ๑๕ ๒๐ ๓๐ ๕๑ ๑๐๑ ๕๒.๘๘ 

๓.๒ วิทยาการคำนวณ ๑๙๑ ๑๒ ๗๙ ๑๕ ๑๒ ๑๙ ๑๒ ๑๐ ๓๒ ๕๔ ๒๘.๒๗ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๙๑ ๖ ๐ ๗ ๑๖ ๑๔ ๙๑ ๑๖ ๔๑ ๑๔๘ ๗๗.๔๙ 

๔.๒ ประวัติศาสตร์ ๑๙๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๕๗ ๒๖ ๑๙๑ ๑๐๐.๐๐ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๙๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔๒ ๓ ๓ ๑๔
๒ 

๑๔๘ ๗๗.๔๙ 

๖. ศิลปะ  ๑๙๑ ๐ ๐ ๓๖ ๗๖ ๘ ๒๐ ๙ ๔๒ ๗๑ ๓๗.๑๗ 

๗. การงานอาชีพ ๑๙๑ ๐ ๐ ๔๙ ๑๒ ๑๔ ๖ ๑๑ ๙๙ ๑๑๖ ๖๐.๗๓ 

๘. ภาษาต่างประเทศ 
 

๑๙๑ ๐ ๐ ๓ ๔๘ ๔๗ ๕๓ ๒๔ ๑๖ ๙๓ ๔๘.๖๙ 



๗๖ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๗๔ ๓๓ ๑๙ ๒๕ ๒๓ ๑๒ ๑๓ ๗ ๔๑ ๖๑ ๓๕.๐๖ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๗๔ ๑๒ ๒๕ ๑๗ ๑๙ ๑๒ ๑๘ ๑๓ ๕๘ ๘๙ ๕๑.๑๕ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๗๔ ๒๑ ๖ ๑๗ ๓๓ ๒๒ ๑๒ ๑๘ ๔๕ ๗๕ ๔๓.๑๐ 

๓.๒ การออกแบบ ฯ ๑๗๔ ๑๓ ๒๗ ๑๓ ๒๙ ๒๘ ๘ ๑๐ ๔๖ ๖๔ ๓๖.๗๘ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๗๔ ๐ ๐ ๘๑ ๒ ๒ ๒๔ ๒๒ ๔๓ ๘๙ ๕๑.๑๕ 

๔.๒ ประวิติศาสตร์ ๑๗๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๖๐ ๘๒ ๒๖ ๑๖๘ ๙๖.๕๕ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๗๔ ๑๗ ๑๐ ๐ ๑ ๑ ๕๐ ๓๐ ๖๔ ๑๔๔ ๘๒.๗๖ 

๖. ศิลปะ ๑๗๔ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๔๖ ๔๘ ๑๙ ๕๐ ๑๑๗ ๖๗.๒๔ 

๗. การงานอาชีพ ๑๗๔ ๑๘ ๔ ๓๔ ๕๗ ๑๒ ๔ ๒ ๔๓ ๔๙ ๒๘.๑๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๗๔ ๑๒ ๑๗ ๒๙ ๑๘ ๑๗ ๓๐ ๒๓ ๒๗ ๘๐ ๔๕.๙๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๗๒ ๓๘ ๒๔ ๑๙ ๑๑ ๑๔ ๘ ๑๑ ๔๗ ๖๖ ๓๘.๓๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๗๒ ๒๙ ๖ ๒๒ ๓๐ ๑๒ ๙ ๑๐ ๕๔ ๗๓ ๔๒.๔๔ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ฯ ๑๗๒ ๒๗ ๓ ๒๙ ๒๗ ๒๑ ๑๖ ๗ ๔๒ ๖๕ ๓๗.๗๙ 

๓.๒ วิทยาการคำนวณ ๑๗๒ ๑๐ ๕๙ ๑๖ ๑๑ ๖ ๑๑ ๙ ๕๐ ๗๐ ๔๐.๗๐ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๗๒ ๐ ๕๙ ๑๕ ๙ ๒๑ ๑๒ ๒๕ ๓๑ ๖๘ ๓๙.๕๓ 

๔.๒ ประวัติศาสตร์ ๑๗๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๖๐ ๘๐ ๒๖ ๑๖๖ ๙๖.๕๑ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๗๒ ๑๙ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒๑ ๕๑ ๘๐ ๑๕๒ ๘๘.๓๗ 

๖. ศิลปะ  ๑๗๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๖ ๒๖ ๒๔ ๑๐๓ ๑๕๓ ๘๘.๙๕ 

๗. การงานอาชีพ ๑๗๒ ๑๓ ๙ ๑๑ ๔๔ ๑๙ ๙ ๖ ๖๑ ๗๖ ๔๔.๑๙ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๗๒ ๑ ๙ ๙ ๒๒ ๓๙ ๔๕ ๑๓ ๓๔ ๙๒ ๕๓.๔๙ 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๔๔ ๕ ๗ ๓ ๒๙ ๑๕ ๒๕ ๑๐ ๕๐ ๘๕ ๕๙.๐๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๔๔ ๔ ๑๐ ๔ ๔๑ ๓๓ ๑๔ ๓ ๓๕ ๕๒ ๓๖.๑๑ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๔๔ ๕ ๒๒ ๖ ๑๐ ๑๔ ๒๑ ๒๒ ๔๔ ๘๗ ๖๐.๔๒ 

๓.๒ การออกแบบ ฯ ๑๔๔ ๔ ๑๔ ๙ ๘ ๑๗ ๑๘ ๒๔ ๕๐ ๙๒ ๖๓.๘๙ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๔๔ ๔ ๕ ๑ ๖ ๑๑ ๕ ๑๑ ๑๐๑ ๑๑๗ ๘๑.๒๕ 

๔.๒ ประวิติศาสตร์ ๑๔๔ ๐ ๓๐ ๒ ๐ ๙ ๖ ๑๒ ๘๕ ๑๐๓ ๗๑.๕๓ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๔๔ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔๓ ๑๔๓ ๙๙.๓๑ 

๖. ศิลปะ  ๑๔๔ ๓ ๙ ๒๕ ๑๐ ๑๑ ๒๐ ๒๓ ๔๓ ๘๖ ๕๙.๗๒ 

๗. การงานอาชีพ ๑๔๔ ๓ ๗ ๗ ๑๓ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๖๖ ๙๘ ๖๘.๐๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๔๔ ๕ ๑๑ ๓ ๒๘ ๒๕ ๒๒ ๑๘ ๓๒ ๗๒ ๕๐.๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๔๑ ๓ ๑๘ ๕ ๒๐ ๒๐ ๒๑ ๑๗ ๓๗ ๗๕ ๕๓.๑๙ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๔๑ ๓ ๒๒ ๑๐ ๑๗ ๗ ๑๒ ๑๔ ๕๖ ๘๒ ๕๘.๑๖ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๔๑ ๔ ๑๓ ๑๔ ๒๑ ๒๙ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๖๐ ๔๒.๕๕ 

๓.๒ วิทยาการคำนวณ ๑๔๑ ๓ ๒๐ ๑๐ ๑๑ ๖ ๑๒ ๑๕ ๖๔ ๙๑ ๖๔.๕๔ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๔๑ ๐ ๒ ๑ ๑๔ ๒๓ ๒๔ ๑๘ ๕๙ ๑๐๑ ๗๑.๖๓ 

๔.๒ ประวัติศาสตร์ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๓๒ ๑๙ ๗๑ ๑๒๒ ๘๖.๕๒ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๕ ๙๖ ๑๔๑ ๑๐๐.๐๐ 

๖. ศิลปะ  ๑๔๑ ๒ ๐ ๐ ๕๐ ๑๖ ๒๐ ๙ ๔๔ ๗๓ ๕๑.๗๗ 

๗. การงานอาชีพ ๑๔๑ ๑ ๒ ๙ ๑๑ ๑๘ ๑๓ ๑๘ ๖๙ ๑๐๐ ๗๐.๙๒ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๔๑ ๗ ๙ ๖ ๔๑ ๑๕ ๑๗ ๑๔ ๓๒ ๖๓ ๔๔.๖๘ 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๓๔ ๘ ๒ ๓๒ ๑๔ ๑๑ ๑๕ ๘ ๔๔ ๖๗ ๕๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๓๔ ๖ ๘ ๒๙ ๑๙ ๑๕ ๔ ๑๕ ๓๘ ๕๗ ๔๒.๕๔ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๓๔ ๑๕ ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๑๔ ๕ ๑๑ ๓๒ ๔๘ ๓๕.๘๒ 

๓.๒ วิทยาการคำนวณ ๑๓๔ ๑๑ ๑๔ ๕ ๑๒ ๙ ๙ ๖ ๖๘ ๘๓ ๖๑.๙๔ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๓๔ ๐ ๒๙ ๒ ๒ ๑๑ ๑๒ ๕ ๗๓ ๙๐ ๖๗.๑๖ 

๔.๒ ประวิติศาสตร์ ๑๓๔ ๑๓ ๔ ๖ ๑๕ ๑๘ ๑๗ ๑๕ ๔๖ ๗๘ ๕๘.๒๑ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๓๔ ๙ ๐ ๐ ๑ ๓ ๓๙ ๒๙ ๕๓ ๑๒๑ ๙๐.๓๐ 

๖. ศิลปะ  ๑๓๔ ๑๑ ๖ ๖ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๓ ๕๗ ๘๖ ๖๔.๑๘ 

๗. การงานอาชีพ ๑๓๔ ๐ ๑๓ ๒๒ ๑๘ ๑๒ ๑๐ ๙ ๕๐ ๖๙ ๕๑.๔๙ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๓๔ ๑๐ ๒ ๔๕ ๖ ๗ ๑๑ ๘ ๔๕ ๖๔ ๔๗.๗๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๓๔ ๑๓ ๕ ๙ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๕๑ ๗๗ ๕๗.๔๖ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๓๔ ๑๒ ๒๑ ๑๑ ๑๓ ๑๒ ๗ ๑๖ ๔๒ ๖๕ ๔๘.๕๑ 

๓. การออกแบบ ฯ ๑๓๔ ๖ ๓๓ ๔ ๘ ๑๐ ๙ ๑๐ ๕๔ ๗๓ ๕๔.๔๘ 

๔.๑ สังคมศึกษา ฯ ๑๓๔ ๓ ๐ ๐ ๐ ๕ ๔๑ ๑๑ ๗๔ ๑๒๖ ๙๔.๐๓ 

๔.๒ ประวัติศาสตร์ ๑๓๔ ๑๐ ๘ ๙ ๑๘ ๑๑ ๑๐ ๑๗ ๕๑ ๗๘ ๕๘.๒๑ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๓๔ ๑๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๘ ๔๐ ๗๒ ๑๒๐ ๘๙.๕๕ 

๖. ศิลปะ  ๑๓๔ ๐ ๑๘ ๑๙ ๑๔ ๔ ๙ ๓ ๖๖ ๗๘ ๕๘.๒๑ 

๗. การงานอาชีพ ๑๓๔ ๐ ๐ ๐ ๖ ๓๑ ๑๘ ๑๑ ๖๘ ๙๗ ๗๒.๓๙ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๓๔ ๙ ๒๐ ๒๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๗ ๓๓ ๖๒ ๔๖.๒๗ 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๒๙ ๒๐ ๓๑ ๘ ๒๗ ๑๘ ๑๗ ๕ ๓ ๒๕ ๑๙.๓๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๒๙ ๙ ๑๙ ๖ ๔ ๗ ๑๒ ๑๔ ๕๘ ๘๔ ๖๕.๑๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๒๙ ๕ ๕ ๑๕ ๑๔ ๒๘ ๒๔ ๑๔ ๒๔ ๖๒ ๔๘.๐๖ 

๔. สังคมศึกษา ฯ ๑๒๙ ๑๐ ๗ ๗ ๑๕ ๑๘ ๑๔ ๑๔ ๔๔ ๗๒ ๕๕.๘๑ 

๔.๒ ประวิติศาสตร์ ๑๒๙ ๔ ๖ ๑ ๔ ๕ ๕ ๑๕ ๘๙ ๑๐๙ ๘๔.๕๐ 

๕. สุขศึกษา- พล
ศึกษา 

๑๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๐๐.๐๐ 

๖. ศิลปะ  ๑๒๙ ๐ ๐ ๑๔ ๑๒ ๓ ๘ ๑๒ ๘๐ ๑๐๐ ๗๗.๕๒ 

๗. การงานอาชีพ ๑๒๙ ๐ ๐ ๒๗ ๒๘ ๑๐ ๑๑ ๒๕ ๒๘ ๖๔ ๔๙.๖๑ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๒๙ ๑๘ ๒ ๙ ๑๘ ๑๔ ๓๐ ๑๑ ๒๗ ๖๘ ๕๒.๗๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๒๙ ๒๗ ๒๖ ๖ ๑๗ ๘ ๑๕ ๑๑ ๑๙ ๔๕ ๓๔.๘๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๒๙ ๑๕ ๖ ๕ ๗ ๑๐ ๖ ๑๘ ๖๒ ๘๖ ๖๖.๖๗ 

๓ วิทยาการคำนวณ ๑๒๙ ๘ ๑๓ ๘ ๐ ๓ ๔ ๑๓ ๘๐ ๙๗ ๗๕.๑๙ 

๔. สังคมศึกษา ฯ ๑๒๙ ๑๕ ๔ ๕ ๗ ๖ ๑๓ ๑๑ ๖๘ ๙๒ ๗๑.๓๒ 

๔.๑ ประวัติศาสตร์ ๑๒๙ ๘ ๑ ๓ ๓ ๑ ๒๐ ๗ ๘๖ ๑๑๓ ๘๗.๖๐ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๑๑๓ ๑๒๙ ๑๐๐.๐๐ 

๖. ศิลปะ  ๑๒๙ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๕ ๑๓ ๑๒ ๘๓ ๑๐๘ ๘๓.๗๒ 

๗. การงานอาชีพ ๑๒๙ ๐ ๐ ๖ ๒๘ ๑๓ ๑๘ ๑๐ ๕๔ ๘๒ ๖๓.๕๗ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๒๙ ๒๑ ๖ ๑๗ ๑๓ ๑๒ ๑๔ ๒๔ ๒๒ ๖๐ ๔๖.๕๑ 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๐๒ ๔ ๓ ๐ ๖ ๖ ๘ ๗ ๖๘ ๘๓ ๘๑.๓๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓ ๑๖ ๑๗ ๕๙ ๙๒ ๙๐.๒๐ 

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๐๒ ๖ ๔ ๑ ๙ ๑๒ ๗ ๑๐ ๕๓ ๗๐ ๖๘.๖๓ 

๔. สังคมศึกษา ฯ ๑๐๒ ๑ ๑ ๐ ๔ ๑๕ ๑๔ ๒๔ ๔๓ ๘๑ ๗๙.๔๑ 

๕.สุขศึกษา- พลศึกษา ๑๐๒ ๐ ๐ ๐ ๖ ๕ ๙ ๑๑ ๗๑ ๙๑ ๘๙.๒๒ 

๖. ศิลปะ  ๑๐๒ ๒ ๘ ๔ ๔ ๒ ๘ ๑๖ ๕๘ ๘๒ ๘๐.๓๙ 

๗. การงานอาชีพ ๑๐๒ ๐ ๑ ๕ ๔ ๓ ๔ ๗ ๗๘ ๘๙ ๘๗.๒๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๐๒ ๐ ๓ ๔ ๓ ๘ ๑๒ ๒๓ ๔๙ ๘๔ ๘๒.๓๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๐๒ ๓ ๑ ๒ ๑๐ ๘ ๙ ๑๘ ๕๑ ๗๘ ๗๖.๔๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๑ ๔ ๐ ๕ ๑๒ ๒๑ ๒๔ ๓๕ ๘๐ ๗๘.๔๓ 

๓.วิทยาศาสตร์ฯ ๑๐๒ ๔ ๖ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๕ ๒๙ ๖๑ ๕๙.๘๐ 

๔ สังคมศึกษา ฯ ๑๐๒ ๕ ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๘ ๖ ๖๐ ๘๔ ๘๒.๓๕ 

๕. สุขศึกษา-พลศึกษา ๑๐๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๘ ๗ ๒ ๘๔ ๙๓ ๙๑.๑๘ 

๖. ศิลปะ  ๑๐๒ ๕ ๐ ๐ ๑ ๐ ๗ ๙ ๘๐ ๙๖ ๙๔.๑๒ 

๗. การงานอาชีพ ๑๐๒ ๒ ๐ ๒ ๓ ๑ ๔ ๔ ๘๖ ๙๔ ๙๒.๑๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๐๒ ๑ ๘ ๘ ๖ ๕ ๑๒ ๑๗ ๔๕ ๗๔ ๗๒.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

 

เปรียบเทียบร้อยละเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีจำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 
                    กับค่าเป้าหมายท่ีกำหนด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  
 ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน/ร้อยละของผู้เรียน        
ที่มีผลการทดสอบฯต้ังแต่              

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ ๗๕ ๒๓.๔๔ ๑๐.๗๓ ๒๓.๔๔ ๑ ๑.๓๓ 
ภาษาไทย ๗๕ ๕๕.๙๕ ๑๒.๐๑ ๕๕.๙๕ ๕๔ ๗๒.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๗๕ ๓๑.๕๙ ๘.๑๑ ๓๑.๕๙ ๓ ๔.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๔ ๒๖.๐๑ ๑๑.๖๔ ๒๖.๐๑ ๓ ๔.๐๕ 

 
 

 

 

 

 

๙๑.๐๙

๗๗.๐๓
๘๖.๘๗ ๘๒.๔๕

๘๙.๑๔
๘๔.๑๑

๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
๖๐

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเป้าหมาย



๘๒ 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน/ร้อยละของผู้เรียน        
ที่มีผลการทดสอบฯต้ังแต่              

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ ๓๒ ๑๘.๔๐ ๑๑.๘๐ ๑๘.๔๐ ๑ ๓.๑๓ 
ภาษาไทย ๓๒ ๔๖.๕๔ ๑๑.๒๙ ๔๖.๕๔ ๑๓ ๔๐.๖๓ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒ ๒๔.๗๐ ๘.๒๕ ๒๔.๗๐ ๐ ๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๒ ๒๑.๑๕ ๗.๐๖ ๒๑.๑๕ ๐ ๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๒ ๓๖.๑๘ ๗.๘๔ ๓๖.๑๘ ๑ ๓.๑๓ 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 

 

๕๕.๙๕

๒๓.๔๔

๓๑.๕๙

๒๖.๐๑

๕๑.๑๙

๒๔.๔๗

๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

โรงเรียน ระดับประเทศ



๘๓ 
 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่าเปา้หมายที่กำหนด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

 

๕๕.๙๕

๒๓.๔๔

๓๑.๕๙

๒๖.๐๑

๕๐.๘๕

๒๒.๙๐

๒๘.๕๓ ๓๐.๗๓

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

โรงเรียน ค่าเป้าหมาย

๕๖.๕๑

๒๖.๒๑
๒๙.๓๔ ๒๙.๐๙

๔๘.๔๓

๒๑.๘๑
๒๗.๑๗

๒๙.๒๗

๕๕.๙๕

๒๓.๔๔ ๒๑.๕๙
๒๖.๐๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



๘๔ 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่าเปา้หมายที่กำหนด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

      
 

๔๖.๕๔

๑๘.๔๐

๒๔.๗๐

๓๖.๑๘

๒๑.๑๕

๔๖.๔๐

๒๑.๒๘

๒๘.๖๕

๓๖.๘๗

๒๕.๕๖

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

โรงเรียน ระดับประเทศ

๔๐.๕๗

๒๐.๖๑

๒๘.๒๘

๓๒.๗๙

๒๒.๓๗

๓๙.๓๔

๑๙.๖๙

๒๗.๓๙

๓๔.๗๙

๒๓.๓๙

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

โรงเรียน ค่าเป้าหมาย



๘๕ 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

 

๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๑ ๑๓๓ ๕๘ ๑๙๑ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗๒ ๘๔ ๘๘ ๑๗๒ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓๙ ๙๖ ๔๓ ๑๓๙ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๗๙ ๕๔ ๑๓๓ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๖ ๑๑๒ ๑๔ ๑๒๖ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๙๘ ๔ ๑๐๒ ๐ 

รวม ๘๖๓ ๖๐๒ ๒๖๑ ๘๖๓ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๙.๗๖ ๓๐.๒๔ ๑๐๐ ๐ 

 

 

 

๔๒.๘๓

๒๔.๘๐
๒๗.๒๑

๓๑.๖๓

๒๓.๓๐

๓๗.๔๗

๑๘.๗๕

๓๓.๑๓

๒๖.๐๙

๒๒.๒๘

๔๐.๕๗

๒๐.๖๑

๓๒.๗๙

๒๘.๒๘

๒๒.๓๗

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
(ร้อ

ยล
ะ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓



๘๖ 
 

 

๕.  ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ เขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๑ ๑๒๑ ๗๐ ๑๙๑ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗๒ ๖๐ ๑๑๒ ๑๗๒ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓๙ ๘๕ ๕๔ ๑๓๙ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๖๘ ๖๕ ๑๓๓ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๖ ๑๐๕ ๒๑ ๑๒๖ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๘๔ ๑๘ ๑๐๒ ๐ 

รวม ๘๖๓ ๕๒๓ ๓๔๐ ๘๖๓ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๐.๖๐ ๓๙.๔๐ ๑๐๐ ๐ 

 

 ๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๑ ๑๙๑ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗๒ ๑๗๒ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓๙ ๑๓๙ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๑๓๓ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๖ ๑๒๖ ๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๑๐๒ ๐ 

รวม ๘๖๓ ๘๖๓ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 

 ๗. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕  ด้าน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔) 

สมรรถนะ 
ท่ีประเมิน 

จำนวน 
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร ๑๔๑ ๔ ๒.๘๔ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๓๐ ๒๑.๒๘ ๑๐๗ ๗๕.๘๙ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
๒. ความสามารถในการคิด ๑๔๑ ๔ ๒.๘๔ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๔๐ ๒๘.๓๗ ๙๗ ๖๘.๗๙ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
๓. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ๑๔๑ ๔ ๒.๘๔ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๔๙ ๓๔.๗๕ ๘๘ ๖๒.๔๑ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ๑๔๑ ๔ ๒.๘๔ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๔๗ ๓๓.๓๓ ๙๐ ๖๓.๘๓ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี ๑๔๑ ๔ ๒.๘๔ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๓๔ ๒๔.๑๑ ๑๐๓ ๗๓.๐๕ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 

  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔) 

สมรรถนะ 
ท่ีประเมิน 

จำนวน 
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ผู้เรียนไม่
จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๑๐๒ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๔ ๑๓.๗๓ ๖๐ ๕๘.๘๒ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถใน
การคิด 

๑๐๒ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๒๓ ๒๒.๕๕ ๗๙ ๗๗.๔๕ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

๑๐๒ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๒๒ ๒๑.๕๗ ๘๐ ๗๘.๔๓ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

๑๐๒ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๒๒ ๒๑.๕๗ ๘๐ ๗๘.๔๓ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

๑๐๒ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๙ ๘.๘๒ ๙๓ ๙๑.๑๘ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐ 

 



๘๘ 
 

 

๘. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบตาม
หลักสูตร (คน) 

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
จำนวน ร้อยละ 

141 134 95 
 

9. นักเรียนที่จบการศึกษมีผลการเรียนกลุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ 3 
ขึ้นไป  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จำนวน
ผู้เรียนนท่ีจบ
การศึกษาตาม
หลักสูตร ฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีระดับ 3 

ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียท่ีมีความรูทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ

เหมาะสมกับช่วงวัย 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

141 137 89 63.12 141 100 98 69.50 
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คำส่ังโรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี  ๑๔๕  / ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา พร้อมท้ังจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผน จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

เพื่อให้การดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนพนมศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานเพื่อนำมาเขียนสรุป
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพนมศึกษา (SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ีวางแผนการดำเนินการ นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
     ๑.๑ นางผกา สามารถ   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นางงามพรรณ ธิปัตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓ นายเกริกเกียรติ จำนง       ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 

    ๑.๔ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์     ตำแหน่งครู คศ.๑   กรรมการ 
    ๑.๕ นางสาวปทุมวัน ดุษฏี  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๑.๖ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย           ตำแหน่งครู คศ.๒   กรรมการ 
    ๑.๗ นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ีประสานงานหลักในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนำ
ข้อมูลการรายงานของแต่ละมาตรฐานมารวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

    ๒.๑ นางสาวณัฐิญา คาโส           ตำแหน่งครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 



๙๐ 
 

 

    ๒.๒ นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นายเกริกเกียรติ จำนง       ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 

    ๒.๔ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์     ตำแหน่งครู คศ.๑   กรรมการ 
    ๒.๕ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย           ตำแหน่งครู คศ.๒   กรรมการ 
    ๒.๗ นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๓.  คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๑ เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

     นางสาวณัฐิญา  คาโส    ตำแหน่งครู คศ.๓ หัวหน้ามาตรฐาน ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีหน้าท่ีกำหนดค่าเป้าหมาย พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือและ
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน 

 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ ของมาตรฐานท่ี ๑ ดังนี้ 
 
   ๑. นางสาวณัฐิญา  คาโส  ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
   ๓. นายศุภชัย เรืองเดช   ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน ผู้รับผิดชอบคือ 
   ๑. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ  
   ๒. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๓. นางโสรญา รอดเจริญ  ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

    ๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ผู้รับผิดชอบคือ  

   ๑. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 



๙๑ 
 

 

   ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
   ๓. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบคือ 

    ๑. นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
    ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
    ๓.  นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 

    ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้รับผิดชอบคือ  

    ๑. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. นายอารม รักสีทอง   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๓. นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมและเลขานุการ  
 

   ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบคือ  
       ๑. นางสาวณัฐญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางโสรญา รอดเจริญ  ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
     ๓. นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ท้ังด้านการทำงานหรืองานอาชีพผู้รับผิดชอบคือ  
       ๑. นางสาวชุติมา อักขราภรณ์  ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 

    ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
     ๓. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ  ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
   

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีหน้าท่ีกำหนดค่าเป้าหมาย สร้างเครื่องมือ     
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ของตัวบ่งช้ี ๑.๒ ของ
มาตรฐานท่ี ๑ ดังนี้ 

    ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

    ๑. นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. กลุ่มกิจกรรมนักเรียน     กรรมการ 
    ๓. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 



๙๒ 
 

 

             ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
     ๑. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
     ๓. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๑.๒.๓ ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑, และ ๑.๒.๓ คือ 
    ๑. นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวอาชิรญาร์ เกษสุวรรณ์ ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๓. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 

      ๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
       ๑. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วไิล ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
     ๒. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    กรรมการ 
     ๓. นายจิรศักดิ์ ชูทัพ   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ    
     

๔.  คณะกรรมการงานมาตรฐานที่ ๒ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการ
พัฒนาครูลุบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

มีหน้าท่ีสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี ๒ ดังนี้ 

 

       นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย   ตำแหน่งครู คศ.๒ หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๒ 
     

    ๒.๑ สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมท้ังการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้รับผิดชอบคือ  
       ๑. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย            ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวพรเพ็ญ เล้ียงวิทยา            ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๓. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง           ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
  
     ๒.๒ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 



๙๓ 
 

 

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา    

    ๒.๒.๑ สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี 
      ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง  ผู้รับผิดชอบ ๒.๒.๑-๒.๒.๒  คือ 
              ๑. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย            ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสาวพรเพ็ญ เล้ียงวิทยา     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
              ๓. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง     ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

 

      ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการประเมินผล และตรวจสอบการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
     ๑. นางสาวณัฐิญา คาโส      ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
     ๒. นายเกริกเกียรติ จำนง   ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
     ๓. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย   ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
     ๔. นายพีระ เหมือดนอก   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 

    ๕. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์      ตำแหน่งครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 

       ๒.๒.๔. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
     ๑. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี            ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวกิตติมา สุขศิริ   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 

    ๓. นางสาววิลาสินี แทนทวี            ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

      ๒.๒.๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
     ๑. นางสาวณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
     ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการ 
               ๓. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
      ๒.๒.๖. สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     ๑. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี            ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสยามล ใจฉลาด   ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ 

    ๓. นางสาววิลาสินี แทนทวี             ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

     ๒.๓ สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย ผู้รับผิดชอบคือ  
       ๑. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์   ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
     ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ  
     ๑. นางสาวณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 



๙๔ 
 

 

๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รับผิดชอบคือ  
       ๑. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี   ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวกิตติมา สุขศิริ   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
              ๓. นางสาววิลาสินี แทนทวี            ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ  

  ๒ .๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบคือ  
      ๑. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน ์  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ               ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
              ๓. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์   ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
   

 ๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ  

   ๑. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ    ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตำแหน่งครู คศ.๒  กรรมการ 
             ๓. นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตำแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๕.  คณะกรรมการงานมาตรฐานที่ ๓ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้ จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
นำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีหน้าท่ีสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล 
รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี ๓ ดังนี้ 
        นางสาวณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.๓ หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๓ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  

 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ผู้รับผิดชอบคือ 
     ๑. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์  ตำแหน่งครู คศ.๒         ประธานกรรมการ 
     ๒. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์   ตำแหน่งครู คศ.๓ กรรมการ 

    ๓. นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค   ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
      



๙๕ 
 

 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบมาตรฐานท่ี ๓ ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑, ๓.๓, ๓.๔ และ ๓.๕ คือ 
    ๑. นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
              ๓. นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 

๖.  คณะกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีหน้าท่ีเขียนสรุปรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ คือ 
    ๑. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นายศุภชัย เรืองเดช   ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๓. นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
    ๔. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
             ๕. นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

๗.  คณะกรรมการจัดทำเล่มการประเมินตนเอง (SAR) มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล, สรุปการรายงาน
ประเมินตนเองแต่ละมาตรฐาน (SAR) และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
    ๑. นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ  
    ๓. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ  ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๔. นายอารม รักสีทอง   ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ  
 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
     
             (นางผกา  สามารถ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 



๙๖ 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก ารกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ี
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม และตรวจสอบผล
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้ประกาศรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการพัฒนา
โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีนั้น 

 โรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จึงประกาศแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย คือ 

 นางวัชรี แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับประกาศแต่งต้ัง ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(นางผกา  สามารถ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 

 



๙๗ 
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
************************************************************************  

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ  ( ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา     โรงเรียนพนมศึกษาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนพนมศึกษา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

      
                                                             

      ( นายโสภณ ทองจิตร ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 



๙๘ 
 

 

                                                 ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************************************** 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 โรงเรียนพนมศึกษา จึงประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                             
 
                                                           

     ( นายโสภณ ทองจิตร ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๙ 
 

 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี  
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ระดับ ดี 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๖๗ 

   ๑.๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดี 

ร้อยละ 78 

   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ    ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 65 

   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ ดี 

   ๒.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 78 
   ๒.๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การคิดในระดับดี 

ร้อยละ 75 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ดี 
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ ๗๔ 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ร้อยละ ๗๔ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้
ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๖๗ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ระดับ ยอดเยี่ยม 
   ๔.๑) นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๙๐ 

   ๔.๒) นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

ร้อยละ ๙๐ 

   ๔.๓) นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ดี 
   ๕.๑) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (O-NET) 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิชาภาษาต่างประเทศ 

 
๕0.85 
30.73 



๑๐๐ 
 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
            - วิชาคณิตศาสตร์ 
            - วิชาวิทยาศาสตร์ 

22.90 
28.53 

   ๕.๒) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิชาภาษาต่างประเทศ 
            - วิชาคณิตศาสตร์ 
            - วิชาวิทยาศาสตร์ 
            - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
39.34 
๒3.39 
19.69 
๒7.39 
34.39 

   ๕.๓) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๔) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๕) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๖) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๗) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๘) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๕ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
   ๖.๑) ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ    เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ ๙๐ 

   ๖.๒) ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ    เจตคติท่ีดี มีความพร้อมในการ
ทำงาน และประกอบอาชีพ 

ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 ๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด   ร้อยละ ๙๐ 
๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ ๙๐ 
๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

ร้อยละ ๙๐ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ยอดเยี่ยม 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย  

ร้อยละ ๙๐ 



๑๐๑ 
 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา 

ร้อยละ ๙๐ 

๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ร้อยละ ๙๐ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม 
๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ ๘5 
๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ ๘8 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น 

ร้อยละ ๙0 

  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ยอด

เยี่ยม 
   ๑) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๒) สถานศึกษากำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   ๓) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอด
เยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี   

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๒) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระดับ  
ยอดเยี่ยม 



๑๐๒ 
 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

ระดับ ดีเลิศ 

   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๖) สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๗) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ ดีเลิศ 
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ ยอด
เยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ ยอด
เยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 



๑๐๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับ  

ยอดเยี่ยม 
   ๑) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ๙๖ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง  

ร้อยละ ๙๐ 

   ๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ ๙๖ 

   ๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือความ
ต้องการจำเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๕ 
  

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๑) ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๘๐ 

   ๓) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๗๕ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ  

ยอดเยี่ยม 
   ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๒ 

   ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ๙๒ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ 

    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ
นำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ

ร้อยละ ๙๐ 



๑๐๔ 
 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
เกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 
   ๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัวหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อ
นำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด 

ร้อยละ ๙๐ 

    ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับช้ัน 

ร้อยละ  98  

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับช้ัน 

ร้อยละ  98 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

   ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 97 

   ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

 

การให้ความเห็นชอบ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ของโรงเรียนพนมศึกษา 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมศึกษา ครั้งท่ี  ๗  / ๒๕๖๕ 

เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนพนมศึกษาแล้ว 

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 

(ลงช่ือ)........................................................ 
      (นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

        โรงเรียนพนมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 


