
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  ฉบับนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
ได้จัดท าข้ึนตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3  ระบุให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกป ี
  เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  คือ  บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่  3    
เอกสารประกอบการพิจารณา Best  Practices และ แบบรายงาน  “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ”  
ส าหรับสถานศึกษา และภาคผนวก   
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังว่า  เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป  และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ใน
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ต่อไป 
 
 
         โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

                                                  เมษายน  2562



สำรบัญ 
 
เรื่อง                       หน้ำ 
 
 ค ำน ำ                         
          สำรบัญ 
           บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร             1 
          บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ              2 
          ส่วนท่ี 1   ข้อมูลพ้ืนฐำน                   6   
          ส่วนท่ี 2   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ         119        
          ส่วนท่ี 3  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ Best  Practices และ  
                     แบบรำยงำน  “วิธีหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ”  ส ำหรับสถำนศึกษำ     130  
          ภำคผนวก 
   -ประกาศโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม เรือ่ง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
(ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
       -ประกาศโรงเรียนเมืองพลพทิยาคมเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     -หนังสือเชิญผู้ทรงวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
               -แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561 

     -ค าสั่งโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคมที่ 48/2562  เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา  2561 
               -ค าสั่งโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคมที่ 49/2562  เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา  2561 
              -รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ม.3, ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
               -สถิติการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ระดับช้ัน ม.1-ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2561 
               -ภาพกิจกรรม        
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     บันทึกการใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม  ครั้งที่  2 / 2562 
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้
 
 
 

       (ลงช่ือ)  
                  (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่  หมูท่ี่  1  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
โทรศัพท์  043-009861  โทรสาร  043-009616   Website : http://www. Mpk.ac.th   สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ปีการศึกษา  2561  เปิดสอนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 74 ห้องเรียน มีนักเร ียนจ านวน 3,061  คน โรงเรียนมีเนื้อที่  119  ไร่ 1 งาน 
9 ตารางวา 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายประสาน  กองทอง  เบอร์โทรศัพท์  095-169-4277   
e-mail :  P.kongthong844@ gmail.com 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  197  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  132  คน  พนักงานจ้าง
(ปฏิบัติหน้าที่สอนและครูต่างชาติ) จ านวน  19  คน  พนักงานจ้าง/ลกูจ้าง (สนบัสนุนการสอน)  จ านวน  46  คน   
 

ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานสถานศึกษาอยู่ในระดับ    ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา และมีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2561  มีผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึนดังนี้ 
          การด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้ เ รียน  มุ่ ง เน้นการพัฒนาผู้ เ รียนให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์  
มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และการคิดค านวณ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดการแก้ ปัญหา มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ ใฝ่เรียนรู้ คู่ คุณธรรม  โดย
โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุม  การจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงการ SBMLD โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์  กีฬาและนันทนาการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน และการ
ท างานในอาชีพสุจริต   
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ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ด้านวิชาการ ศิลปะ  
นาฏศิลป์  ดนตรี กีฬา และนันทนาการ เช่นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ลูกเสือนานาชาติ 
ต่อเนื่องทุกปี  รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลอันดับ 5 ของโลก ชนะเลิศ ASEAN School Games  ชนะเลิศทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นักเรียนทุนพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รางวัลระดับประเทศคนเก่งโรงเรียนในท้องถ่ิน  ได้ทุนศึกษาดูงานประเทศจีน  คะแนน 
O-NET คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน นักเรียนส าเร็จการศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 100  นักเรียนสอบผ่านชิงทุน  พสวท. สาขาคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิคคณิตศาสตร์
ค่ายที่ 2 เป็นต้น 
 ด้านการบริหารและการจัดการ ได้พัฒนาด้านการบริหารคุณภาพของโรงเรียน  เน้นการบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวม ให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษารวมทั้งระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมสีว่น
ร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนา  ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์  
สมดุลทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา  
  ด้านการพัฒนาครูและบุคลาการ  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความ
ต้องการ จ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ โดยด าเนินการผ่าน แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนอัตราก าลัง  โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา  รายงานโครงการ กิจกรรมประจ าปี  เอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จได้รับรางวัล
ระดับประเทศโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน  เป็นศูนย์ SMT โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  เป็นศูนย์ STEM Education อปท. 10 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  เป็นโรงเรียนอุปภัมถ์ของกระทรวงยุติธรรม ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้  และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นอยู่ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   ด้วยวิธีการของ Active Learning มีแผนการเรียนที่หลากหลายในการส่งเสริมความเป็นเลิศ ตาม
อัจฉริยภาพที่แตกต่างของบุคคล  เช่น ห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์ และการส่งเสริมอาชีพตามโครงการ SBMLD  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติที่
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง คงทน  เช่น  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
ศาสตร์พระราชา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  มีแผนการจัดการ
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เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็ก
รักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผลทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หลังเรียน  เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูประสบผลส าเร็จ
ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมทั้งได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ได้รับเชิญ
ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นอย่างหลากหลายสาขา เป็นต้น 
 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น: 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดท าโครงการสง่เสรมิให้นักเรียนสามารถเลอืกอาชีพในอนาคตหรือศึกษาต่อในอนาคตตาม
ความถนัดความใจโดยผ่านแผนการเรียนและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน และจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหร้่ม
รื่น   
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 จัดอบรมกิจกรรมการสอนคิด Thinking School ให้กับครูทกุคน 
 
  
     ลงช่ือ                                       ผู้รายงาน 
               (นายประสาน   กองทอง) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
         วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
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โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม ประจ าปีการศกึษา  2561 
 

 ตามที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2561  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                   มีคุณภาพระดับ            ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตั้งอยูเ่ลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนน เมืองพล - แวงน้อย ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40120 โทรศัพท์ 0 – 4300 – 9891 โทรสาร 0 – 4300 – 9616  Website : 
http://www. Mpk.ac.th สังกัด องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ าเภอพล จงัหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
2561  เปิดสอนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 74 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ  มีนักเร ียนจ านวน 3,061  คน โรงเรียนมเีนื้อที่  119  ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา 
 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ   
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล   ลงวันที่   7   เมษายน  2514  ให้ช่ือว่า                   
“โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม”  ให้รับผู้เรียน  2  ห้องเรียน  ห้องเรียน ละ  45  คน  รวม  90  คน  
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  119  ไร่   1   งาน   9   ตารางวา 
 ปีการศึกษา   2519    เข้าโครงการ  คมภ. 1  รุ่นที่  3 
 ปีการศึกษา   2521    เปิดสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  2  ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา   2526    เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา 
 ปีการศึกษา   2527    เข้าโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร 
 ปีการศึกษา   2540    จัดท าป้ายโรงเรียนด้วยเงินสมาคมครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า   
  ปีการศึกษา   2545    เข้าโครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 
 ปีการศึกษา   2546    เป็นโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.) 
  ปีการศึกษา  2546  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมวันที่  7  
กรกฎาคม  2546  เข้าสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  3 
 ปีการศึกษา   2547   เข้าร่วมโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ “โครงการระบบดี
เรียนมีคุณภาพ” 
 วันที่   20   พฤศจิกายน   2549   กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
  วันที่   28   พฤศจิกายน   2549   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น   เขต   3   ลงนามถ่ายโอน
ภารกิจไปยงัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
 วันที่  16  เมษายน  2550  ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 วันที่  24  พฤศจิกายน 2554  ลงนาม MOU กับธนาคารออมสินและเปิดธนาคารโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 
 ปีการศึกษา  2555   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่อง กจิกรรม “การบรูณาการเรื่องพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมเข้าสูโ่รงเรียนเชิงนเิวศน์ (Eco – School)” 
 ปีการศึกษา  2560  เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา  อปท. 10   
  ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลอืกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากมลูนิธิรณรงค์เพื่อการไมสู่บบุหรี่ 
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 ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลอืกจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินใหเ้ป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียน
พอเพียงท้องถ่ิน   
  ปีการศึกษา  2560  เข้าร่วมโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน  สสวท. 
  ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด 
เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 ปีการศึกษา 2561  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรม ใหเ้ป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุตธรรม 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต 
     ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล - แวงน้อย 
     ทิศใต ้ ติดกับที่ดินเอกชน 
     ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชน 
     ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประสาน  กองทอง วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กศ.ม.) 
สาขาการบรหิารการศึกษา  โทรศัพท ์095-169-4277  e-mail :  P.kongthong844@ gmail.com 
ด ารงต าแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันที่  2  ตุลาคม  2561   จนถึงปจัจบุัน เป็นเวลา  6  เดือน 
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน   3   คน 
   2.1 ช่ือ-สกลุ อนันต์  ธรรมทอง วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท  (ศษ.ม.) สาขาการบรหิาร
การศึกษา  โทรศัพท์ 086-222-1799   e-mail : ronganant@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบรหิารทั่วไป 
   2.2 ช่ือ-สกลุ นายสุเทพ  อ้นอมร วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท  (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษาโทรศัพท ์092-910-8242  e-mail :  Kroosutep2522@ gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบรกิาร 
   2.3 ช่ือ-สกลุ นางเรณู   นันททิพรักษ์  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท  (ค.ม.) สาขาการบรหิาร
การศึกษา  โทรศัพท ์095-169-9265  e-mail :  renunonkha@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
    

3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

1 นายประสาน  กองทอง 56 34 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา - - 80 
2 นายอนันต์   ธรรมทอง 52 29 คศ.3 ศน.ม. การบริหารการศึกษา - - 136 
3 นายสุเทพ  อ้นอมร 40 16 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา - - 192 
4 นางเรณู   นันนทิพรักษ์   47 16 คศ.2 คม. การบริหารการศึกษา - - 328 
5 นางสมถวิล  รินสาธร 55 29 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.6 15 130 
6 นางจินตนา  อิสรพงศ์ 49 26 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.4 15 146 
7 นางศุพรรณี  ศรีโยธา 58 29 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 21 120 
8 นางกาญจนา  ประดับวัน 48 25 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.5 15 162 
9 นางมยุรี  อ้นอมร 40 15 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.4 21 156 
10 นางสาววรารตัน์  ศรีบุดดา 38 13 คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย/ม.2,3 19 106 
11 นางวันชยาภรณ์  นันททพิรักษ์ 47 9 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.2 21 130 
12 นางสาวณัฐญากานต์  บุญแสน 36 11 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1 21 120 
13 นางสาวจรีพร   ค าคอน 37 10 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.6 19 204 
14 นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ ์ 42 9 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.1 21 140 
15 นางพีระญาณ  พร้อมสมุด 32 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศน.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 21 132 
16 นางสาววาสนา เชื้อแพง 38 7 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.1,5 18 88 
17 นางนิกร  ประวันตา 50 27 คศ.4 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.4 16 128 
18 นายประจวบ  ดีจะมาลา 58 36 คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.6 16 96 
19 นายสมชาติ  ตังคณิตานนท ์ 54 27 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.2 21 96 

20 นางสวรส  สงวนทรัพย์ 58 36 คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.1 20 96 

21 นางดรุณณี  ดีจะมาลา 46 23 คศ.3 ศษ.บ. ชีวะ-คณิตฯ คณิตศาสตร์/ม.5 21 144 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

22 นายสุวัฒน์   วงศ์จันทร์ลา 50 25 คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป คณิตศาสตร์/ม.1 20 96 

23 นางสาวกัญญา  โทด ามา 48 21 คศ.3 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.4 22 96 

24 นางทิพย์พร   บุญประคม 46 14 คศ.3 ค.บ. จิตวิทยาฯ คณิตศาสตร์/ม.1 21 96 

25 นางประภาวดี   นิ่มสงักัด 38 14 คศ.3 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ม.2 20 104 
26 นายวรวุธ    อัครกตัญญู 39 10 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.1 20 320 
27 นายสุรชัย   สุขรี 35 10 คศ.3 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ม.4 21 176 
28 นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร ์ 41 10 คศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.2 21 96 
29 นางพรธีรา   วะชะโก 35 10 คศ.3 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.5 21 96 
30 นางสาวเมธาว ี  ศรีปลัดกอง 35 10 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

(คณิตศาสตร์) 
คณิตศาสตร์/ม.5 21 96 

31 นางสุมาลี    ภูศรีอ่อน 42 9 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.3 21 188 
32 นางนิตยา    พรมเกต ุ 38 13 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.6 18 96 
33 นางจันทิมา   ไปดี 34 7 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.3 21 184 
34 นายจักรี  ฦาชา 40 14 คศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.6 19 232 
35 นางมะลิวรรณ  พฤกษามาตย์ 41 11 คศ.3 วท.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.6 21 144 
36 นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี 39 13 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.3 21 80 
37 นางสุชีลา   สุจริตกุล 57 38 คศ.3 กศ.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.5, 6 16 104 
38 นางสิยาพัฐ  นพรัตน์ 56 24 คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร/์ม.3 18 88 
39 นายจรูญศักดิ์   รินสาธร 53 29 คศ.3 ศษ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.4, 6 15 104 
40 นายจิระวัฒน์  นันททิพรักษ ์ 50 28 คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.4, 5 19 72 
41 นายธนาวินส์  นันททิพรักษ์ 47 22 คศ.3 ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร/์ม.6 18 112 
42 นางมุตจรินทร์   ดีทะเล 51 26 คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาตรศ์ึกษา วิทยาศาสตร์/ม.5, 6 18 88 
43 นางสาวปิยะวรรณ  มุลาล ี 45 23 คศ.3 วท.ม. เคมี วิทยาศาสตร/์ม.5 21 72 
44 นางสาวกาญจนา  เทนอสิสระ 48 25 คศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร/์ม.2 19 104 
45 นางมินทิราพร   มีสัจ 49 26 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.4, 5 18 96 
46 นายพนมเทียน   ท้าวนิล 52 27 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร/์ม.2 21 88 
47 นายธาตรี   พิมพ์บึง 40 15 คศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.6 19 120 
48 นายจรัส  ที่รัก 35 11 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.5 19 176 
49 นายยุทธชยั  แก้วเกิดเคน 38 11 คศ.3 วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์/ม.4, 6 18 96 
50 นายธีระสันต์  ช่วยรักษา 39 11 คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.4, 5 19 176 
51 นางสาวสุรีย์ลักษณ์  สาระฤทธ์ิ 42 11 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.2 18 136 
52 นางสาวดลศจี   มธุราพิลาศ 38 11 คศ.3 วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.3 21 88 
53 นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร ์ 35 11 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์/ม.1 18 88 
54 นางภาวิดา  นามเดช 35 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.4 21 80 
55 นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง 39 11 คศ.3 ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร/์ม.5 17 104 
56 นางสาวศิริญญา  เซ็นกลาง 37 11 คศ.3 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์/ม.5, 6 19 104 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

57 นางสาวภัทราภรณ์  สทิธิศร 36 10 คศ.3 กศ.ม. วิทย์ศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.6 19 120 
58 นายจักริน  งานไว 37 10 คศ.2 ศษ.ม. วิทยาศาสตรศกึษา วิทยาศาสตร์/ม.3, 6 17 120 
59 นางศิริพร  เหง้าศรี 34 9 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.4 22 120 
60 นางหมอกฟ้า  ที่รัก 37 10 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.4 19 160 
61 นายพรหมพิริยะ    

เมืองขันธ์ 
37 8 คศ.2 ศษ.ม. วิทยาศาสตรศกึษา วิทยาศาสตร/์ม.1 19 208 

62 นางสมันตชิดา  ฦาชา 38 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร/์ม.4 18 234 
63 นางยุพิน   ลุนบง 50 27 คศ.3 ศศม. วิทยาศาสตร์ศกึษา วิทยาศาสตร/์ม.1 15 104 
64 นางหงส์หยก  บัวแสง 35 8 คศ.2 วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.4, 5 17 88 
65 นางสาวรุ่งอรุณ  ตรีภพ 27 4 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.2 15 64 
66 นางสุดารัตน์  แก้วตาบรรเจิด 58 39 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรม สังคมศึกษาฯ/ม.3 16 54 
67 นายธานี  แก้วตาบรรเจิด 59 39 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.2, 6 17 46 
68 นายอภิวัฒน์  ประเสริฐ 55 33 คศ.3 ศษ.บ. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.4, 6 21 54 

69 นางมยุรี   เสนไสย 48 24 คศ.3 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.5 21 74 
70 นายชุมพล   น้อยถนอม 47 22 คศ.3 ค.บ. เกษตรกรรม สังคมศึกษาฯ/ม.4 21 50 
71 นายทัตเทพ  อภิเดชาชัย 48 12 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.1, 2 20 54 
72 นายบัญญัติ   ชมชื่นดี 45 11 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.4, 6 22 38 
73 นางสุภารัตน์  พลยางนอก 44 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.2 21 96 

74 นางกรรณิการ์   แก้วนอก 39 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ม.1 24 72 
75 นางสุจันทร์ญา   อุปแก้ว 47 10 คศ.3 ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.2 21 78 

76 นางสาวศศิมา  นันนทิยเภร ี 43 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ม.1 20 30 
77 นายสายัน  พับพิมพ์สัย 39 8 คศ.2 ศษ.บ. รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ/ม.5 21 22 
78 นางปิยะนุช   ทีทา 39 8 คศ.1 รป.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร ์
สังคมศึกษาฯ/ม.1 23 64 

79 นางสาวนวภัทร  ตระกูลพร 31 7 คศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
(สังคมศึกษา) 

สังคมศึกษาฯ/ม.2, 5 21 72 
80 นายนิวัฒน์    ธรรมมา 58 31 คศ.3 ศษ.ม. พลานามัย สุขศึกษาฯ/ม.3 21 48 
81 นางอรวรรณ    ธรรมทอง 57 37 คศ.4 ศน.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.1 16 88 

82 นายพีระสันต์  ประไกรวัน 55 33 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.5 17 32 
83 นางวิชริญฎา   พรมเย็น 48 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.4, 5 17 88 

84 นายโกเมนทร์   นามวงษ ์ 45 11 คศ.3 วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.4 17 34 
85 นายสันติชัย   พรหมศิลา 41 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.4, 6 19 42 

86 นายธนกฤต โพธิลักษณ์ 35 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ม.1,2,3 22 104 
87 นางวารุณี   โพธิลักษณ์ 36 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.2, 4 18 104 

88 นายเวียงชัย   จรรยาศรี 46 22 คศ.3 ศษ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.1,5,6 20 224 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 11 
 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

89 นายพีรเดช   เสนไสย   49 24 คศ.3 ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ม.1,2,3,5 22 128 
90 นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภ ู 58 36 คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ ศิลปะ/ม.1,2,4,6 21 128 
91 นางระเบียบ   บุตรสุโพธิ์ 59 36 คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา ศิลปะ/ม.1 18 128 
92 นายชาญชัย   ค าสีแก้ว 46 10 คศ.2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ม.1,2,3,4,5 24 166 
93 นายนิติวุฒิ   แก้วรักษา 35 10 คศ.3 ค.ม. การบริหาร

การศึกษา ศิลปะ/ม.6 15 144 
94 นายธนรัตน์  นามเดช 34 8 คศ.1 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ ศิลปะ/ม.1,2,3,4,5 21 128 
95 นางสาวกรรณกิาร์  จันทร์ดา 28 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.3,4 20 200 
96 นางสุดาทิพย์   เถาว์ทิพย ์ 58 34 คศ.4 ศษ.ม. นวัตกรรม

หลักสูตรฯ 

การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,4,5,6 19 40 

97 นางจันทรพร  เกตพิบูลย์ 59 36 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,4,5,6 18 40 
98 นางมิ่งขวัญ   วงศ์สุรินทร ์ 59 36 คศ.3 ค.บ. เกษตรกรรม การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,5 17 40 
99 นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์ 58 36 คศ.3 ค.บ. พลศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,4,5,6 16 40 
100 นางนงลักษณ์   ประไกรวัน 50 24 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ/ม.2 17 48 
101 นางพชิรารัชต์  ศิริปณุยนันท์ 42 19 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,6 15 40 
102 นายจักรพันธ์  ทองผาย 40 11 คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,5 23 96 
103 นายกษิภัท   อย่างบุญ 39 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.,2,3,4,5,6 19 48 
104 นายสราวุธ   ศรียางนอก 41 11 คศ.3 วศ.บ. อุตสาหกรรม การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,6 23 40 
105 นางวิทชรียา  ทองผาย 35 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,3 18 88 
106 นางสุทธาสินี  กันยาสุด 38 11 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,4,5,6 19 48 
107 นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์ 41 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3 18 40 
108 นายขวัญชัย   หายหัตถ ี 40 9 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
การงานอาชีพฯ/ม.2,4,5 18 56 

109 นางฐาปณี  เกตุภูเขียว 45 7 คศ.1 ศศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

การงานอาชีพฯ/ม.1,4,6 21 40 
110 นางสาวอิสราพร  อสิสระพงศ ์ 59 37 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.4,6 17 96 
111 นางนงนุช   เตชะตานนท ์ 46 24 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.3 21 90 
112 นางศิตาพร   ธรรมมา 58 29 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.5 20 96 
113 นางรินลญา   วัชโรปกรณ์ 50 27 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.5 16 112 
115 นางจิตตวีร์   จรัญวัน 56 35 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศ/ม.6 21 72 

115 นางวงเดือน   รุมฉิมพลี 55 32 คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.4 19 167 
116 นางสาวอารยา   มังคละ 42 20 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.6 19 168 
117 นางรดา  กาลวิบูลย์ 42 11 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.1 18 133 
118 นางปราณี  สังข์น้อย 36 11 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.3 21 112 
119 นางอ านวยพร  ชนม์นภัทร 37 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.4 17 88 
120 นางสุกัญญา  ศรีภูมิ 38 11 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.3 19 117 
121 นางสาวธัญญารัตน์   คามวุฒิ 38 11 คศ.2 ศษ.ม. จิตวิทยา

การศึกษาฯ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.5 23 72 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
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วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
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(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

122 นายสินธ์ุ   สมีพวง 38 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.4 22 202 
123 นางสาวคมคาย   เจริญอินทร ์ 33 9 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.2 20 133 
124 นางเกศินี   ทองสรรค์ 33 5 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.1 21 173 
125 นางสาวไอยริณรัตน์   วังขันธ์  33 5 คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.1,2,3,4,5,6 25 152 
126 นางสุกัลยา   แววไธสง 51 26 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ 
 

ภาษาต่างประเทศ/ม.6 19 200 

127 นางสาวสุภาพร  ผลสนอง 37 5 คศ.1 วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาษาต่างประเทศ/ม.4,5,6 25 190 
128 นายอานนท์  ไร่ขาม 44 4 คศ.1 พธ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.2 21 157 
129 นายพัศกร   ค าโคตร 50 26 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

ม.2 15 124 
130 นางปริศนา    ค าโคตร 48 20 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

ม.1 16 48 
131 นางมลิวรรณ   ศรีบุญลือ 58 34 คศ.3 ค.บ. สุขศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

ม.5,6 16 40 
132 นางปราณี  มาตย์นอก 45 22 คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 48 

 
 

3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
งาน
(ปี) 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

1 นางสาวสุวิมล   กลา้เกิด 33 10  กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.2,3 อบจ.ขอนแก่น 21 80 
2 นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดษิฐ ์ 38 6  ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.4,5 อบจ.ขอนแก่น 18 72 
3 นายปรีชา  ปล้องยาง 43 7  ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.2,4,5 อบจ.ขอนแก่น 21 128 
4 นางสาวปริศนา  หายหัตถี 35 12  ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ศิลปะ/ม.1,2,3,4,5 อบจ.ขอนแก่น 19 128 

5 นายไชยพงศ์  หวานเสรจ็ 43 13  วท.บ. ก่อสร้าง การงานอาชีพฯ/ม.1,2,3,4,5,6 อบจ.ขอนแก่น 19 40 
6 นางสาวปฆรณี  พรมกัณฑ์ 43 4  ค.บ. ศิลปศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

ม.3 อบจ.ขอนแก่น 16 160 
7 นายกวี  แสนยามูล 37 4  พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ช้ัน ม.2,3 อบจ.ขอนแก่น 24 46 
8 นายชาครีย์  นาชิต 34 5  กศ.บ. การสอน 

สุขศึกษาฯ 
สุขศึกษาฯ/ม.1,2, 4 อบจ.ขอนแก่น 25 16 

9 นางเบญจวรรณ  วงศ์จันทร์ลา 39 3 ศศ.บ. พัฒนาชุมชน แนะแนว ม.3 สมาคมฯ 16 80 
10 นางสาวจิระประภา   โพธเิล 27 3  ศป.บ. นาฏยศิลป์ไทย ศิลปะ/ม.1,2,3,4,5 อบจ.ขอนแก่น 27 128 
11 นางสาววิมลวรรณ ชิดทอง 29 3  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ชั้น ม.3 อบจ.ขอนแก่น 24 62 
12 นางพรทิพย์  วรรณค า 27 2  ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ/ม.1,2,3 อบจ.ขอนแก่น 19 120 
13 นางสาววรารัตน์  คชรินทร ์ 25 2  ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.2,3 อบจ.ขอนแก่น 23 96 
14 นางสาวหนึ่งฤทัย พัชราชีวนิ 31 1  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารสากล 
ภาษาต่างประเทศ/ม.1,2 อบจ.ขอนแก่น 23 88 

15 นางสาวพิมลพรรณ  บุศด ี 26 2  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ช้ัน ม.1,2 อบจ.ขอนแก่น 24 30 
16 นางสาวธทรานนิ  เซ็นกลาง 29 1  รป.บ. รัฐศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ/ชั้น ม.4 อบจ.ขอนแก่น 21 46 
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3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปจัจบุัน) 

17 Miss Aileen Bayer 47 2 
Elementary 
Education ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ/ม.1,3 เงินรายได้

สถานศึกษา 
23 - 

18 Mrs Claire Joy 
Wong 

40 2 
Accountancy ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ/ม.1,2 เงินรายได้

สถานศึกษา 
23 - 

19 Miss Li Mingxia 26 2 
Psychology ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.2,3,4 
อบจ.ขอนแก่น 20 - 

 

3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวปาณิศา  จงเทพ 49 ผช.จนท.

โภชนาการ 
คศ.บ. คหกรรม

ศาสตร์ 
งานการเงิน อบจ.ขอนแก่น 

2 นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์ 37 ผช.จนท. 
โสตทัศนศึกษา 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

งานบุคลากร อบจ.ขอนแก่น 

3 นางสาวก าไร  ซ่ึงเสน 38 จนท.บริหาร
งานทั่วไป 

ค.บ. ภาษาไทย งานพัสดุ อบจ.ขอนแก่น 

4 นางสาวกัญชลิตา  วงศ์จารย ์ 35 ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานธรุการ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

งานวิชาการ อบจ.ขอนแก่น 

5 นายณัฐพล  พานนท์ 36 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

งานวิชาการ อบจ.ขอนแก่น 

6 นางสาวศุภนิตย์  ปานาราช 44 ผช.เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ศศ.บ. การจัดการ งานพัสดุ อบจ.ขอนแก่น 

7 นายรัตนชาติ  รัตนสมบัติ 31 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงิน

และบัญชี 

บธ.บ. การตลาด งานวิชาการ อบจ.ขอนแก่น 

8 นางสาวบรรจนา  วรรณพฤกษ์ 38 จนท.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 

วท.บ. สัตวศาสตร์ งานธุรการ  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

อบจ.ขอนแก่น 

9 นายชัชวาลย์  วรรณาหาร 42 ผช.จนท.การเงิน
การบญัชี 

ศศ.บ. พัฒนาท้องถิ่น ผช.จนท.การเงิน 
การบญัชี 

อบจ.ขอนแก่น 

10 นางสาวนิชาภัทร  มุมอภัย 28 ผช.จนท.การเงิน
การบญัชี 

ปวส. การเงินการบัญชี ผช.จนท.การเงินการ
บัญชี 

อบจ.ขอนแก่น 

11 นางสาวเกศทิพย์  จันทะเนตร 34 จนท.ฝ่ายบรกิาร ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนท.งานธุรการ 
ฝ่ายบริการ 

อบจ.ขอนแก่น 

12 นายพิพัชรพล  นาอุดม 28 จนท.ฝ่ายบรกิาร ศศ.บ. ดนตรีสากล ศิลปะ อบจ.ขอนแก่น 
13 นางบุษราภรณ์  ธระเสนา 40 จนท.วิชาการ บธ.บ. การเงินและ 

การธนาคาร 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ฝ่ายวิชาการ 
สมาคมฯ 

14 นางสาวณัฎฐยา อัศวพัฒนากูล 28 จนท. บธ.บ. การจัดการ งานสารบรรณ สมาคมฯ 
15 นางสาวสุรีภรณ์  คนรู ้ 25 จนท. ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ อบจ.ขอนแก่น 

16 นางสาวกัญตพร  ธระเสนา 33 จนท. ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สมาคมฯ 
17 นายวิภัทร  ดีสม 26 จนท. วท.บ. วิทยาการคอมฯ งานพัสดุ สมาคมฯ 
18 นางสาวยุวดี  แก้วรักษา 34 จนท. บธ.บ. การตลาด เจ้าหน้าที่งานอนามัย สมาคมฯ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
19 นางเพ็ญณัชชา  มงคลเคหา 39 จนท. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สมาคมฯ 

20 นางสมบูรณ์  สมีพวง 36 จนท. บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนท.ฝ่ายปกครอง สมาคมฯ 

21 นายมนตรี   สุดเฉลียว 24 จนท. วท.บ วิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

จนท.ฝ่ายปกครอง สมาคมฯ 

22 นางสาวยุพเรส  แสงบัวท้าว 23 จนท. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ จนท.งานแผนงาน สมาคมฯ 

23 นายนิรัตน์  ดีสม 53 ช่างครุภัณฑ์3 ปวช. ช่างไม้ นักการ อบจ.ขอนแก่น 

24 นายทองใบ  ทุมพัง 59 ช่างครุภัณฑ์3 ม.3 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

25 นายภาณุพงศ์  พฤกษาสิทธ์ิ 52 ช่างครุภัณฑ์3 ม.6 - ยาม อบจ.ขอนแก่น 

26 นายสาคร  มุมอภัย 51 พนง.ขับเครื่องจักร 
ขนาดกลาง 

ปวส. ช่างยนต์ พนักงานขับรถ อบจ.ขอนแก่น 

27 นายสน่ัน   วะชะโก 55 พนง.จ้างทั่วไป ม.6 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

28 นายไพบูลย์  อูปแก้ว 44 พนง.จ้างทั่วไป ม.6 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

29 นายจักรภพ  เอ่ียมศิริอารีย์รัตน์ 44 พนง.จ้าง 
ตามภารกิจ 

ม.6 - พนักงานขับรถ อบจ.ขอนแก่น 

30 นายคม  สายหยุด 57 พนง.จ้างทั่วไป ป.4 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

31 นายพิทักษ์  ประสิทธ์ินอก 44 พนง.จ้างทั่วไป ม.6 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

32 นายธ ารงเจตน์  กิจปกรณ์สันติ 44 พนง.จ้างทั่วไป ป.6 - พนักงานขับรถ อบจ.ขอนแก่น 

33 นายบุญจันทร์  แสนบุญ 42 พนง.จ้างทั่วไป ป.6 - นักการ อบจ.ขอนแก่น 

34 นางบรรจง  จ าปามาตย์ 47 ลูกจ้างชั่วคราว ป.6 - แม่บ้าน สมาคมฯ 

35 นางวิไลวรรณ  ปริโพธ์ิตัง 56 ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การเงินและ 
การธนาคาร 

แม่บ้าน สมาคมฯ 

36 นางหนูกาญจน์  ประสิทธิ์นอก 41 ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 - แม่บ้าน สมาคมฯ 

37 นายสมศักดิ์  โคตรนู 50 ลูกจ้างชั่วคราว ป.6 - นักการ สมาคมฯ 

38 นายทวี  ด้วงชมพู 58 ลูกจ้างชั่วคราว ป.4 - นักการ สมาคมฯ 

39 นายไพรัช  อูปแก้ว 47 ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 - นักการ สมาคมฯ 

40 นายอนันต์  เหล่าธนู 58 ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 - นักการ สมาคมฯ 

41 นายวานิช  อรัญมาลา 34 ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 - นักการ สมาคมฯ 

42 นางไกรสร   สีแสน 50 ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 - แม่บ้าน สมาคมฯ 

43 นายสนธิยา   โพธ์ิพร 53 ลูกจ้างชั่วคราว ป.4 - พนักงานรักษาความปลอดภัย สมาคมฯ 

44 นายส าเนียง  ประทุมวา 45 ลูกจ้างชั่วคราว ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภัย สมาคมฯ 

45 นายสงบ   ขามค า 50 ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 - พนักงานรักษาความปลอดภัย สมาคมฯ 

46 นายไพรัช   นิลหล้า 47 ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. เกษตรกรรม พนักงานรักษาความปลอดภัย สมาคมฯ 
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3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 2 - 3 

รวม - - 3 - 4 
2. สายงานการสอน 

- ข้าราชการ/พนักงานครู - 68 60 - 128 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 15 1 - 16 
- อ่ืนๆ (ระบุ)  

ครูต่างชาติ 
 
- 
 

3 - - 3 

รวม      - 86 61 - 147 
3. สายงานสนับสนนุการสอน 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 7 2 - 12 
- พนักงานจ้างทั่วไป 6 - - - 6 
- ลูกจ้างประจ า 4 - - - 4 
- ลูกจ้างชั่วคราว 9 - - - 9 
- พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
 10 1 - 11 

- อ่ืน ๆ (ระบุ) 
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

4 - - -  

รวม 26 17 3 - 46 
รวมทั้งสิ้น 26 103 64 - 197 
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14% 

53% 

33% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

2% 

75% 

23% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สนับสนุนการสอน 
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 3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 14 9.27 16.14 
คณิตศาสตร์ 21 13.91 17.14 
วิทยาศาสตร ์ 30 19.87 15.2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 21 13.91 16.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 10 6.62 14.64 
ศิลปะ 10 6.62 17.60 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 9.33 15.47 
ภาษาต่างประเทศ 25 16.56 17.36 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 3.31 13.00 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 151 100 16.12 

 
 
 

 
 
 
 

9% 

14% 

20% 

14% 
7% 

7% 

10% 

16% 

3% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณีีวันท ่ 11ีีพฤศจิกายนีของปีการศึกษาท ่รายงาน) 
 

4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561  ทั้งสิ้น  3,061  คน  จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 214 373 587 45.15 

ม.2 12 217 316 533 44.42 

ม.3 13 187 320 507 39 

ม.4 12 203 313 516 43 

ม.5 12 167 297 464 38.67 

ม.6 12 160 294 454 37.83 

รวมท้ังสิ้น 74 1,148 1,913 3,061 41.35 

 
จ านวนเด็กพเิศษในโรงเรียน  ชาย  -  คน หญิง  -  คน  รวม จ านวน  -  คน 
 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =  20.27 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลงั   ปีการศึกษา 2559 – 2561  
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

2559 – 2560 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
59 60 61 ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 13 12 13 217 345 562 230 325 555 214 373 587 

มัธยมศึกษาปีที ่2 13 13 12 237 351 588 206 339 545 217 316 533 

มัธยมศึกษาปีที ่3 12 13 13 206 291 497 224 342 566 187 320 507 

รวม ม.ต้น 38 38 38 660 987 1,647 660 1,006 1,666 618 1,009 1,627 

มัธยมศึกษาปีที ่4 12 12 12 175 310 485 171 308 479 203 313 516 

มัธยมศึกษาปีที ่5 12 12 12 184 344 528 167 310 477 167 297 464 

มัธยมศึกษาปีที ่6 12 12 12 147 321 468 175 336 511 160 294 454 

รวม ม.ปลาย 36 36 36 506 975 1,481 513 954 1,467 530 904 1,434 

รวมทั้งสิน้ 74 74 74 1,166 1,962 3,128 1,173 1,960 3,133 1,148 1,913 3,061 
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562 

588 

497 

555 

545 

566 

587 

533 

507 

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 2 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
5.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 – ม.6)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล 

การเรียน
เฉล่ียระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

มส. ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 2,125 - 20 1 39 72 212 268 467 459 587 1,513 71.20 
2. คณิตศาสตร์ 3,892 - 20 3 319 394 712 800 669 387 588 1,644 42.24 
3. วิทยาศาสตร์ 2,798 - 39 25 219 311 494 531 545 317 317 1,179 42.14 
4. สังคมศึกษาฯ 5,319 - 8 9 87 156 274 435 766 868 2,716 4,350 81.78 
5. สุขศึกษาฯ 3,338 - 1 2 2 12 116 122 190 274 2,619 3,083 92.36 
6. ศิลปะ 3,785 - 13 - 56 111 196 290 539 587 1,993 3,119 82.40 
7. การงานอาชีพฯ 2,881 - 52 - 56 98 187 204 246 342 1,696 2,284 79.28 
8. ภาษาต่างประเทศ 3,891 - 30 13 337 355 527 589 607 528 905 2,040 52.43 

รวม 28,029 - 183 53 1,115 1,509 2,718 3,239 4,029 3,762 11,421 19,212 68.54 
ร้อยละ 100 - 0.65 0.19 3.98 5.38 9.70 11.56 14.37 13.42 40.75   
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ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  

ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ  3  ข้ึนไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 22 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล 

การเรียน
เฉล่ียระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

มส. ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 2,116 - 13 - 7 34 119 240 376 443 884 1,703 80.48 
2. คณิตศาสตร์ 2,241 1 10 1 9 12 104 430 538 442 694 1,674 74.70 
3. วิทยาศาสตร์ 3,907 1 4 6 48 136 469 888 1,065 574 716 2,355 60.28 
4. สังคมศึกษาฯ 3,722 - 34 - 44 58 162 406 625 736 1,657 3,018 81.09 
5. สุขศึกษาฯ 2,918 - 13 - 8 13 38 85 185 528 2,048 2,761 94.62 
6. ศิลปะ 1,536 - 3 - - - 19 28 117 162 1,207 1,486 96.74 
7. การงานอาชีพฯ 1,282 - 5 - 3 16 31 52 139 214 822 1,175 91.65 
8. ภาษาต่างประเทศ 3,642 1 20 9 153 359 595 628 673 393 811 1,877 51.54 

รวม 21,364 3 102 16 272 628 1,537 2,757 3,718 3,492 8,839 16,049 75.12 
ร้อยละ 100 0.01 0.48 0.07 1.27 2.94 7.20 12.90 17.40 16.36 41.37   
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ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  

ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ  3  ข้ึนไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล 

การเรียน
เฉล่ียระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

มส. ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 2,016 - 2 3 47 103 220 299 440 423 569 1,432 68.00 
2. คณิตศาสตร์ 3,340 - 4 8 78 238 737 769 667 336 503 1,506 45.09 
3. วิทยาศาสตร์ 2,832 - 6 54 255 171 317 384 489 422 734 1,645 58.09 
4. สังคมศึกษาฯ 5,274 - 59 12 165 114 230 339 877 1,016 2,462 4,355 82.57 
5. สุขศึกษาฯ 3,297 - 26 6 35 24 88 108 189 479 2,342 3,010 91.30 
6. ศิลปะ 3,631 - 52 3 14 18 171 196 424 590 2,163 3,177 87.50 
7. การงานอาชีพฯ 1,766 - 15 4 62 51 74 88 159 211 1,102 1,472 83.35 
8. ภาษาต่างประเทศ 3,839 - 5 16 288 397 725 557 602 436 813 1,851 48.22 

รวม 26,085 - 169 106 944 1,116 2,562 2,740 3,847 3,913 10,688 18,448 70.72 
ร้อยละ 100 - 0.65 0.41 3.62 4.28 9.82 10.50 14.75 15.00 40.97   
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ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  

ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ  3  ข้ึนไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล 

การเรียน
เฉล่ียระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

มส. ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 2,113 1 12 - 12 52 155 233 406 414 828 1,648 77.99 
2. คณิตศาสตร์ 2,241 2 4 1 24 20 122 403 589 439 637 1,665 74.30 
3. วิทยาศาสตร์ 3,942 4 4 4 25 93 378 830 1,099 754 751 2,604 66.06 
4. สังคมศึกษาฯ 3,722 2 19 - 17 23 81 246 763 671 1,900 3,334 89.58 
5. สุขศึกษาฯ 2,595 - 3 5 9 3 25 56 246 476 1,772 2,494 96.11 
6. ศิลปะ 1,535 - - 1 2 4 11 20 61 217 1,219 1,497 97.52 
7. การงานอาชีพฯ 1,794 - 1 2 5 5 7 11 41 85 1,637 1,763 98.27 
8. ภาษาต่างประเทศ 3,637 2 9 2 218 198 454 648 709 532 865 2,106 57.90 

รวม 21,579 11 52 15 312 398 1,233 2,447 3,914 3,588 9,609 17,111 79.29 
ร้อยละ 100 0.05 0.24 0.07 1.45 1.84 5.71 11.34 18.14 16.63 44.53   
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ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  

ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ  3  ข้ึนไป 
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6.   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา  2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 576 529 47 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 515 431 84 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 769 243 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 643 643 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 564 520 44 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 904 904 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภา 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 576 576 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 515 393 122 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 1,212 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 643 503 140 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 564 219 345 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 904 904 - - - 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,152 805 347 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,066 446 620 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,046 1,003 25 18 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 902 706 194 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 822 822 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 452 - - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,152 729 423 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,066 923 141 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,046 959 71 16 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 902 882 20 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 822 822 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 450 2 - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,256 1,206 50 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 551 72 479 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 722 290 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,742 1,361 381 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,214 616 598 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,493 1,094 399 - - 

 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,256 1,206 50 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,030 649 380 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 540 456 84 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,582 1,331 251 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,214 995 219 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,146 1,013 233 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนที่เรียนทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,211 770 441 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,528 1,524 3 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,092 1,092 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,210 654 553 3 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,377 843 534 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,048 942 96 10 - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนที่เรียนทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,211 999 210 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,529 1,519 - 3 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,092 749 343 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,210 910 300 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,377 853 464 60 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,048 938 110 - - 

 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,310 828 46 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,177 917 257 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,147 1,140 7 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 564 564 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 507 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 463 463 - - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,301 1,299 2 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,177 1,164 12 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,147 1,133 14 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 564 564 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 507 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 463 445 10 2 - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,728 1,637 91 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,993 1,914 69 10 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,518 1,518 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,673 1,607 48 18 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,488 1,385 102 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 557 523 33 - - 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,200 2,188 12 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,545 1,351 182 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,518 1,513 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,673 1,673 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,488 1,488 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 557 554 3 - - 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,199 1,182 17 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,079 1,079 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 1,012 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 994 956 38 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 937 937 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 926 926 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,199 1,199 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,080 993 85 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 1,012 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 698 693 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 967 967 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 926 918 6 - - 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 793 788 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 783 746 36 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 763 754 6 3 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 555 555 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 622 621 1 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 217 190 27 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 782 625 155 - 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 763 758 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 615 615 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 555 552 3 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 622 566 54 - 2 

 

  
7.   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา  2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 576 576 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 515 386 129 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 506 506 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 515 508 7 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 462 393 69 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 434 18 - - 

 
 

ตารงแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 576 529 47 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 515 346 169 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 506 506 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 515 375 140 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 462 276 186 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 452 - - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,152 371 779 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,066 311 755 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,046 776 251 19 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 934 741 191 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 854 616 238 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 976 498 465 13 - 

 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนที่เรียนทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,152 552 600 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,066 730 298 - 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,046 888 122 39 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,062 1,051 11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,101 460 432 109 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 976 714 262 - - 

 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,256 1,174 81 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 551 299 246 6 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 722 249 41 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,742 1,343 399 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,214 494 720 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,493 831 662 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,256 1,208 48 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,030 786 242 - 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 540 365 105 70 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,582 1,472 110 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,214 1,086 123 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,146 911 235 - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,211 590 342 279 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,528 1,004 521 3 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,092 479 583 30 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,120 194 812 114 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,001 483 404 114 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 976 498 465 13 - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,211 396 480 335 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,529 799 676 47 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,092 524 477 91 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,120 613 499 8 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,001 460 432 109 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 976 714 262 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,301 1,234 67 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,177 1,147 26 3 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,147 1,118 29 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 564 564 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 45 462 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 463 463 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,301 1,301 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,177 1,176 - 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,147 1,133 14 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 564 564 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 507 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 463 447 14 2 - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,728 946 782 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,993 1,966 14 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,518 1,518 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,673 1,628 45 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,488 1,019 469 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 557 523 33 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,200 2,191 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,545 1,308 237 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,518 1,506 12 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,673 1,673 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,488 1,478 10 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 557 557 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดบัชัน้ 
จ านวนนักเรียนที่เรียน

ทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนกัเรยีนตามระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,199 1,199 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,079 1,055 24 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1,012 1,015 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1,673 1,628 45 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,488 1,019 469 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 557 557 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,199 1,198 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,080 1,041 37 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,012 1,012 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,673 1,673 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,488 1,488 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 557 557 - - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 793 788 4 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 783 780 3 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 833 746 9 8 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 555 554 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 622 622 - - - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 217 217 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 782 653 127 - 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 763 758 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 615 615 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 555 555 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 622 622 - - - 

 
 
8.   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  2561 
 
   ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามกิจกรรม ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และ

สาธารณประโยชน์ จ านวน ผ มผ 
ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 

จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 578 578 - 578 558 20 578 577 1 578 578 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 516 561 - 516 474 42 516 513 3 516 516 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 506 506 - 506 504 2 506 506 - 506 506 - 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 36 
 

 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้รียน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,312 2,291 21 99.09 0.90 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,064 2,019 45 97.81 2.18 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,024 2,022 2 99.90 0.09 

 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามกิจกรรม ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และ

สาธารณประโยชน์ จ านวน ผ มผ 
ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 

จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 578 578 - 578 562 16 578 578 - 578 578 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 516 516 - 516 489 27 516 516 - 516 516 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 506 506 - 506 504 2 506 506 - 506 506 - 

 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,312 2,296 16 99.30 0.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,064 2,037 27 98.69 1.30 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,024 2,022 2 99.90 0.09 
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   ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามกิจกรรม ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ จ านวน ผ มผ 
กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเสริม
ศักยภาพ 

จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 516 516 - 516 516 - - - - 516 516 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 462 462 - 462 462 - - - - 462 462 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 452 - 452 452 - - - - 452 452 - 

 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,548 1,548 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,386 1,386 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,356 1,356 - 100 - 

 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามกิจกรรม ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ จ านวน ผ มผ 
กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเสริม
ศักยภาพ 

จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ จ านวน ผ มผ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 516 516 - 516 516 - - - - 516 516 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 462 462 - 462 462 - - - - 462 462 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 452 452 - 452 452 - - - - 452 452 - 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,548 1,548 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,386 1,386 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,356 1,356 - 100 - 

 

 

 
 
 

9. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  
9.1 ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศกึษา 2561 
9.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละจ าแนกตามระดบั 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 62.99 33.86 41.10 30.07 

ระดับจังหวัด 53.06 28.92 35.57 28.73 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 
 

50.13 26.36 33.48 26.82 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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9.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  
ระหว่างปกีารศึกษา 2560 – 2561 

 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 54.32 62.99 8.67 

คณิตศาสตร์ 31.69 33.86 2.17 

วิทยาศาสตร ์ 34.63 41.10 6.47 

ภาษาอังกฤษ 29.95 30.07 0.12 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(0-NET) ช้ัน ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด (รร.สงักัด อปท.) ระดับประเทศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 40 
 

 
 

 
 
 
 

9.2 ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศกึษา 2561 
     9.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 50.93 33.01 30.60 35.07 30.25 

ระดับจังหวัด 45.72 28.55 29.68 34.39 29.14 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 
 

40.93 23.08 27.24 32.57 24.98 

ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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31.69 
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62.99 

33.86 

41.1 

30.07 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3  
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
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9.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  
ระหว่างปกีารศึกษา 2560 – 2561 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.29 50.93 -0.36 

คณิตศาสตร์ 23.65 33.01 9.36 

วิทยาศาสตร ์ 27.55 30.60 3.05 

สังคมศึกษา 33.81 35.07 1.26 

ภาษาอังกฤษ 25.52 30.25 4.73 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(0-NET) ช้ัน ม.6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด (รร.สงักัด อปท.) ระดับประเทศ 
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10. ข้อมูลนกัเรียนด้านอื่นๆ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

2,887 94.32 

2. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,981 97.39 

3. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 174 5.68 
5. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 6 0.02 
6. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1,024 33.45 
7. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 96 3.14 
8. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80 19 0.62 
9. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน - - 
10. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (จ านวนทั้งหมด 507 คน) 505 99.61 

                                       มัธยมศึกษาตอนปลาย(จ านวนทั้งหมด 454 คน) 449 98.90 
หมายเหต:ุ ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
 
(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2562)

51.29 

23.65 

27.55 

33.81 

25.52 

50.93 

33.01 

30.6 

35.07 

30.25 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6  
ระหว่างปกีารศึกษา 2560 - 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
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11. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียนถาวร 8  หลงั 
2. อาคารช่ัวคราว 1  หลงั 
3. โรงฝึกงาน 4  หลงั 
4. หอประชุม 1  หลงั 
5. หอประชุม(ใช้เป็นโรงอาหาร) 1  หลงั 
6. อาคารพยาบาล 1  หลงั 
7. อาคารศิลปะ 2  หลงั 
8. อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ 1  หลงั 
9. อาคารสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 1  หลงั 
10. อาคารส านักงานฝ่ายปกครอง 1  หลงั 
11. บ้านพักคร ู 15  หลัง 
12. บ้านพักนักการ 2  หลงั 
13. ส านักงานนักการ 2  หลงั 
14. อาคารอเนกประสงค์ 2  หลงั 
15. บ้านพักครเูรือนแถว  2  ช้ัน  12 ห้อง 1  หลัง 
16. โรงจอดรถบัสปรบัอากาศ/โรงจอดรถยนต์/ลานจอดรถจักรยานยนต์ 4  หลัง 
17. อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา 1  หลัง 
18. ห้องประชาสัมพันธ์ 1  หลัง 
19. ห้องสภานักเรียน 1  หลัง 
20. ร้านค้ามินิมารท์ 1  หลัง 
21. ห้องน้ า/ห้องส้วม 8  หลงั 
22. สนามกีฬา   8  สนาม 
23. สระว่ายน้ า -   สระ 
24. สนามเดก็เล่น -   สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 44 
 

 
 

12. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
12..1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งของสถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน

ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ  และโรงเรียนพล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น  เขต 25  ตลอดจนส านักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ  มีประชากรประมาณ 2,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย  ทิศใต้  ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร  ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก  ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง 

12.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดบัข้ันพื้นฐาน อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  85,000  บาท 

12.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส  

1. โรงเรียนได้รบัการสนบัสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนา
สุขอนามัยในโรงเรียน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2. โรงเรียนท า MOU ร่วมกับสถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นศูนย์ SMT  โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน  สสวท. 

3. โรงเรียนท า MOU เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม รว่มกับส านักงานบงัคับคดี  ส านักงานคุม
ประพฤติ และเรอืนจ าอ าเภอพล  จงัหวัดขอนแก่น 

4. โรงเรียนมเีครอืข่ายสถานศึกษา 20 แห่งในสังกัด อบจ. ขอนแก่น ผู้บรหิารมีการรวมตัวกันเป็น
คณะท างาน ฯ จัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถ่ิน 

5. โรงเรียนได้รบัการสนบัสนุนด้านการจัดท าบญัชี การออมและการพฒันากองทุนจากธนาคารออมสิน 
6. โรงเรียนมีแหล่งภูมิปญัญา และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นประเพณี  ที่หลากหลาย เอือ้ต่อ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
7. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่เกษตรและกสกิรรมที่ส าคัญและหลากหลาย เช่นการท านาการปลูกไมผ้ล 

ไม้ยืนต้น พืชสวนครัวและพืชสมุนไพร การแปรรูป วิสาหกิจชุมชนและ แหล่งท่องเที่ยว 
8. พ.ร.บ.การศึกษา เปิดโอกาสใหม้ีการพัฒนาหลกัสูตรท้องถ่ินโดยน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยกุต์ในการ

เรียนรู้  มีคณะกรรมการสถานศึกษา นโยบายเรียนฟรีของรฐับาล  มีทุนกู้ยมื  
9. โรงเรียนเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์ อปท.010 
10. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ารอ่งโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน จากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
11. ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)  

ตามมาตรฐาน สสวท.” 
12. โรงเรียนได้รบัการสนบัสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการหอ้งเรียนสีเขียว  
13. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบหุรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมสู่บบหุรี่ โดยการสนับสนุนของ

ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
14. โรงเรียนเป็นศูนย์ Aerospace Smart School โดยการสนบัสนุนจาก GISTDA 
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15. ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 
 

     ข้อจ ากัด 
1. โรงเรียนขาดการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศที่เป็นปัจจบุนัที่สามารถอ้างองิได้ และเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
2. โรงเรียนมหี้องปฏิบัติการ/ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ 
3. โรงเรียนมรีะบบอินเตอร์เน็ตยังไมเ่สถียรและไม่ทั่วถึง 
4. ครูขาดแรงจงูใจในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ไม่ได้รบัการพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. ครูขาดกระบวนการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระหรือครูผู้สอนในระดับเดียวกันการก าหนดภาระงานให้

นักเรียนไมม่ีความเหมาะสม 
6. ผู้เรียนขาดสมรรถนะที่จ าเป็นและส าคัญตามหลักสูตร เช่น ทักษะชีวิตไม่มีภูมิคุ้มกัน การท างานร่วมกัน 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อที่ไม่เหมาะสม ติดโทรศัพท์ 
7. ผู้เรียนขาดพัฒนาการทักษะทางด้านภาษา ขาดทักษะการสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาสากลอื่นๆ 
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13. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 1. โครงสร้างเวลาเรียน 
1.1) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
1.2) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3  กลุ่ม ความเปน็เลิศคอมพิวเตอร ์
1.3) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
1.4) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3  กลุ่ม ความเปน็เลิศตามความถนัดและความสนใจ

  

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
2.1)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2.2)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 
2.3)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 กลุ่ม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 2.4) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
                    กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
   ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120ี(3นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360ี(9นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 240 (6นก.) 240 (6นก.) 280 (7นก.) 760 (19นก.) 

การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก.)  40 (1นก.) 
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    80 (2นก.) 80 (2นก.)  80 (2นก.)  240 (6นก.) 
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
  หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาอังกฤษ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก) 
  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ    80 (2นก.) 80 (2นก.)  80 (2นก.)  240 (6นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ 40                        40                        40   

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

  40                 
  40                       

40                 
40                       

40                 
40                       

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (15) (15) (15) 

รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,360 1,400 4,120 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2* 1.5 (60)  

- - ว21103 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  1.0 (40) - - 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) - - 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ21211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ21212 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

- - ค21211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) 
ว21211 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1.0 (40) ว21212 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 15.5 (680) 

*บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 1/1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4* 1.5 (60)  

- - ว22103 วิทยาการค านวณ 2 1.0 (40) 
ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษาพื้นฐาน 4 0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษาพื้นฐาน 4 0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20) 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 4 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  1.0 (40) - - 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

- - ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ส22233  หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
อ22211 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ22212 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว22211 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ค22211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว22212 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 1.0 (40) - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 15.5 (680) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 2/1-5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6* 1.5 (60) 
ว23102 วิทยาการค านวณ   3 1.0 (40) - - 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5 (20) 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 0.5 (20) 

- - ง23101  การงานอาชีพพื้นฐาน 3  1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม 1 3.0 (120) 
ท23201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท23202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 0.5 (20) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) - - 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23211 ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 1 1.0 (40) อ23212 ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) 
ค23211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ว23211 พลังงานทดแทน 1.0 (40) 

- - ว23212 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 16.0 (700) รวม 16.0 (700) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 3/1-5 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3) กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
   ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120ี(3นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360ี(9นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 240 (6นก.) 240 (6นก.) 280 (7นก.) 760 (19นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  120  120  360 
 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ 40                        40  40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

40                 
40                       

40                 
40                       

40                 
40                       

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (15) (15) (15) 

รวมเวลาทั้งหมด 1,320 1,320 1,360 4,000 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2* 1.5 (60)  

- - ว21103 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  1.0 (40) - - 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) - - 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
ว21213 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ว21214 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 14.5 (640) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 1/1-5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4* 1.5 (60)  

- - ว22103 วิทยาการค านวณ 2 1.0 (40) 
ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20) 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 4 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  1.0 (40) - - 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  1 2.5 (100) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

- - ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
ว22213 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ว22214 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 14.5 (640) รวม 15.5 (680) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 2/1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6* 1.5 (60) 
ว23102 วิทยาการค านวณ   3 1.0 (40) - - 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5 (20) 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 0.5 (20) 

- - ง23101  การงานอาชีพพื้นฐาน 3  1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  1 3.0 (120) 
ท23201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท23202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 0.5 (20) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) - - 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
ว23213 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ว23214 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 16.0 (700) รวม 15.0 (660) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 3/1-5  
 

 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) กลุ่ม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
   ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120ี(3นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360ี(9นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 240 (6นก.) 240 (6นก.) 280 (7นก.) 760 (19นก.) 

การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก.)  40 (1นก.) 
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    80 (2นก.) 80 (2นก.)  80 (2นก.)  240 (6นก.) 
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
  หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาอังกฤษ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก) 
  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ    80 (2นก.) 80 (2นก.)  80 (2นก.)  240 (6นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ 40                        40                        41   

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

  40                 
  40                       

40                 
40                       

40                 
40                       

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (15) (15) (15) 

รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,360 1,400 4,120 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2* 1.5 (60)  

- - ว21103 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  1.0 (40) - - 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) - - 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ21211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ21212 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

- - ค21211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) 
ว21211 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1.0 (40) ว21212 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 15.5 (680) 

   *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 1/1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4* 1.5 (60)  

- - ว22103 วิทยาการค านวณ 2 1.0 (40) 
ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20) 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 4 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  1.0 (40) - - 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

- - ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ส22233  หน้าที่พลเมือง3 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 (20) 
อ22211 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ22212 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว22211 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ค22211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว22212 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 1.0 (40) - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 15.5 (680) 

*บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 2/1-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6* 1.5 (60) 
ว23102  วิทยาการค านวณ   3 1.0 (40) - - 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์5 0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์6 0.5 (20) 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 0.5 (20) 

- - ง23101  การงานอาชีพพื้นฐาน 3  1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม 1 3.0 (120) 
ท23201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท23202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 0.5 (20) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) - - 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23211 ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 1 1.0 (40) อ23212 ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) 
ค23211 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ว23211 พลังงานทดแทน 1.0 (40) 

- - ว23212 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 16.0 (700) รวม 16.0 (700) 

*บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 3/1-5 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) กลุ่มความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
   ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12นก.) 
 ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120ี(3นก.) 
 ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360ี(9นก.) 
 หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 

 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 280 (7นก.) 320 (8นก.) 280 (7นก.) 880 (22นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ท้องถิ่นของเรา 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   อาเซียนศึกษา - 40 (1นก.) - 40 (1นก.) 
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น - 40 (1นก.) - 40 (1นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   กีฬาตามความถนัด  

 
80 (2นก.) 

 

 
 

80 (2นก.) 
 

 
 

80 (2นก.) 
 

 
 

240 (6นก.) 
   ศิลปะตามความถนัด 
   ผลิตได้ขายเป็น 
   ภาษาจีนเพิ่มเติม 
   ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ 40                        40  40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

40                 
40                       

40                 
40                       

40                 
40                       

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (15) (15) (15) 
รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,400 1,360 4,120 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 60 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2* 1.5 (60)  

- - ว21103 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 (60)  ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 (60)  
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  1.0 (40) - - 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) - - 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

- - ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1.0 (40) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
พ21201 กีฬาตามความถนัด 1   

 
1.0 (40) 

พ21202 กีฬาตามความถนัด 2  
 

1.0 (40) 
ศ21201 ศิลปะตามความถนัด 1 ศ21202 ศิลปะตามความถนัด 2 
ง21221  ผลิตได้ขายเป็น 1 ง21222  ผลิตได้ขายเป็น 2 
จ21211 ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 จ21212  ภาษาจีนเพิ่มเติม 2 
ญ21211 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 1 ญ21212 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม  

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 15.5 (680) รวม 15.5 (680) 

*บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 1/1-5 
 

 
 
 
 
 

                 หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) วิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4* 1.5 (60)  

- - ว22103 วิทยาการค านวณ 2 1.0(40) 
ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 (60)  ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 (60)  
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษาพื้นฐาน4 0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20) 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 4 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  1.0 (40) - - 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 1 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม 1 4.0 (160) 
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

-  ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส22201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) -  
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 
จ22201 ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น 1 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น 2 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
พ22201 กีฬาตามความถนัด 3  

 
1.0 (40) 

 

พ22202 กีฬาตามความถนัด 4  
 

1.0 (40) 
 

 

ศ22201 ศิลปะตามความถนัด 3 ศ22202 ศิลปะตามความถนัด 4 
ง22221 ผลิตได้ขายเป็น 3 ง22222  ผลิตได้ขายเป็น 4 
จ22211 ภาษาจีนเพิ่มเติม 3 จ22212 ภาษาจีนเพิ่มเติม 4 
ญ22211 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 3 ญ22212 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม  

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม  

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 16.0 (700) รวม 16.0 (700) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 2/1-5 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 62 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0(440) วิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60)  ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6* 1.5 (60) 
ว23102 วิทยาการค านวณ   3 1.0 (40) - - 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 (60)  ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 (60)  
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์5 0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์6 0.5 (20) 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 0.5 (20) 

- - ง23101  การงานอาชีพพื้นฐาน 3  1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  1 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  1 3.0 (120) 
ท23201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท23202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 0.5 (20) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) - - 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) 
พ23201 กีฬาตามความถนัด 5  

 
1.0 (40) 

 

พ23202 กีฬาตามความถนัด 6  
 

1.0 (40) 
 

ศ23201 ศิลปะตามความถนัด 5 ศ23202 ศิลปะตามความถนัด 6 
ง23221  ผลิตได้ขายเป็น 5 ง23222  ผลิตได้ขายเป็น 6 
จ23211 ภาษาจีนเพิ่มเติม 5 จ23212 ภาษาจีนเพิ่มเติม 6 
ญ23211 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 5 ญ23212 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ 20 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม  

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม  

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (7) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (8) 
รวม 16.0 (700) รวม 15.0 (660) 

              *บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว 4.1 ม. 3/1-5 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 63 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 1. โครงสร้างเวลาเรียน 
1.1) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
1.2) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร ์
1.3) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
1.4) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-จีน 
1.5) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
1.6) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

  

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
2.1) โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   

กลุ่ม อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
2.2)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
       กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร ์
2.3)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
       กลุ่ม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

 2.4) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
      กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-จีน 
  2.5) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม พทุธศักราช 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
     กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
  2.6) โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
     กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 780 (19.5นก.) 500 (12.5นก) 360 (9นก) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 280 (7นก.) - - 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท พ่ลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 400 (10นก.) 600 (15นก) 760 (19นก) 1,760 (44นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 200 (5นก.) 360 (9นก.) 
   ฟิสิกส ์ 80 (2นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   เคมี 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 280 (7นก.) 
   ชีววิทยา 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 300 (7.5นก.) 
   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ - - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
   ภาษาอังกฤษ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3นก.) 280 (7นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 100 (2.5นก.) 120 (3นก) 160 (4นก) 380 (9.5นก.) 
   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 60 (1.5นก.) 80 (2นก.) 100 (2.5นก) 240 (6นก.) 
   ความถนัดทางเคมี - 40 (1นก.) - 40 (1นก.) 
   ความถนัดทางชีววิทยา 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
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(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - 60 (1.5นก) 60 (1.5นก) 
  ความถนัดทางกีฬา 
  ความถนัดทางศิลปะ 
  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
  ความถนัดทางภาษาจีน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 40 40 40 

รวมเวลาทั้งหมด 1,400 1,340 1,400 4,140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.5 (460) วิชาพื้นฐาน 8.0 (320) 
ท31101  ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102  ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31101  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส)์* 1.5 (60) ว31105  วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ** 1.5 (60) 
ว31102  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(เคมี) 1.5 (60) - - 
ว31103  วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ว31104  วิทยาการค านวณ  1.0 (40) - - 
ส31101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102  พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ศ31101  นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102  นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

-  ง31101  การงานอาชีพพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 2.5 (100)  วิชาเพิ่มเติม  1 7.5 (300) 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

- - ว31201  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) 
- - ว31221  เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 
- - ว31241  ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 

ส30231  หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232  หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ31231  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ31232  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  2 2.0 (80)  วิชาเพิ่มเติม  2 0.5 (20) 
ค31211  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31212  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 0.5 (20) 
ว31281  ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 (40) - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

20 

รวม 16.0 (700) รวม 16.0 (700) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 ม. 4/1-5  
** บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1  ม. 5/1 

 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6 (240) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102  พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102  ดนตรี 2 0.5 (20) 

-  ง32101  การงานอาชีพพื้นฐาน 2  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) ว32202  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) 
ว32221 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32222  เคมีเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ว32241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32242  ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234  หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
อ32231 ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 1 1.0 (40) อ32232  ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.0 (80) 
ค32211  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32212  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 

- - ว32281  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

20 

รวม 14.5 (640) รวม 16.0 (700) 
  

 
 
 
 

 
 
  

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3  0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 11.0 (440) วิชาเพิ่มเติม  1 8.0 (320) 
ท33211 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท33212 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์  2 0.5 (20) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  2.5 (100) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.5 (100) 
ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) ว33202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33221 เคมีเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33222 เคมีเพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5 (60) 
ว33261 โลกดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) - - 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 (60) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) 
ค33211  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33212 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 

- - ว33285 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

1.5 (60) 
- - พ33213 ความถนัดทางกีฬา  
- - ศ33213 ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ33213 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ33213 ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 16.5 (720) รวม 15.5 (680) 
  

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 780 (19.5นก.) 500 (12.5นก) 360 (9นก) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 280 (7นก.) - - 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก) 40 (1นก) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1นก) 80 (2นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 400 (10นก.) 600 (15นก) 720 (18นก) 1,720 (43นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก) 40 (1.0นก) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 200 (5นก.) 360 (9นก.) 
   ฟิสิกส ์ 80 (2นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   เคมี 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 280 (7นก.) 
   ชีววิทยา 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 300 (7.5นก.) 
   ดาราศาสตร์เพิ่มเติม - - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
   ภาษาอังกฤษ  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 80 (2นก.) 80 (2นก) 140 (3.5นก) 300 (7.5นก.) 
   คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   ความถนัดทางกีฬา 
   ความถนัดทางศิลปะ 
   ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
   ความถนัดทางภาษาจีน 
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(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 40 40 40 

รวมเวลาทั้งหมด 1,380 1,300 1,340 4,020 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.5 (460) วิชาพื้นฐาน 8.0 (320) 
ท31101  ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102  ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31101  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส)์* 1.5 (60) ว31105  วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ** 1.5 (60) 
ว31102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 (60) - - 
ว31103  วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ว31104  วิทยาการค านวณ  1.0 (40) - - 
ส31101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102  พลศึกษาพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
ศ31101  นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102  นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

- - ง31101  การงานอาชีพพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 2.5 (100)  วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

- - ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) 
- - ว31221 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 
- - ว31241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ31221  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.0 (40) อ31222  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40)  วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว31283 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ว31284 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 /ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 16.5 (720) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 ม. 4/1-5  
** บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1  ม. 5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6.0 (240) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102 ดนตรี 2 0.5 (20) 

- - ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) ว32202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) 
ว32221 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32222 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ว32241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
อ32221 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.0 (40) อ32222 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว32283 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ว32284  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 14.5 (640) รวม 15.0 (660) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102  สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102  พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102  ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3  0.5 (20) ง33102  การงานอาชีพพื้นฐาน 4  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 10.5 (420) วิชาเพิ่มเติม 1 7.5 (300) 
ท33211 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท33212 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์  2 0.5 (20) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.5 (100) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.5 (100) 
ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) ว33202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33221 เคมีเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33222 เคมีเพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5 (60) 
ว33261 ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) - - 
อ33221  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.0 (40) อ33222  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) วิชาเพิ่มเติม 2 2.5 (100) 
ว33283 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ว33284 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

- - ว33285 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

1.5 (60) 
- - พ33213 ความถนัดทางกีฬา 
- - ศ33213 ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ33213 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ33213 ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 16.0 (700) รวม 14.5 (640) 

  
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 780 (19.5นก.) 500 (12.5นก) 360 (9นก) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 280 (7นก.) - - 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก) 20 (0.5นก) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 1 460 (11.5นก.) 720 (18นก.) 760(19นก.) 1,940 (48.5นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 40 (1นก) 40 (1นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2นก.) 80 (2นก.) 200 (5นก.) 360 (9นก.) 
   ฟิสิกส ์    80 (2นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   เคมี 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 280 (7นก.) 
   ชีววิทยา 60 (1.5นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 300 (7.5นก.) 
   ดาราศาสตร์เพิ่มเติม - - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก) - 80 (2นก.) 
   สุขศึกษาและกีฬา 20 (0.5นก. 40 (1นก) - 60 (1.5นก.) 
   ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
   ภาษาจีนสื่อสาร - 40 (1นก) - 40 (1นก) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2 - - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - 60 (1.5นก.) 60 (1.5นก.) 
   ความถนัดทางกีฬา 
   ความถนัดทางศิลปะ 
   ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
   ความถนัดทางภาษาจีน 

 
 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 75 
 

 
 

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 40 40 40 

รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,340 1,300 4,000 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่ม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.5 (460) วิชาพื้นฐาน 8.0 (320) 
ท31101  ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102  ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31101  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส)์* 1.5 (60) ว31105  วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ** 1.5 (60) 
ว31102  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(เคมี) 1.5 (60) - - 
ว31103  วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ว31104  วิทยาการค านวณ  1.0 (40) - - 
ส31101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102  พลศึกษาพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
ศ31101  นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102  นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

- - ง31101  การงานอาชีพพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140)  วิชาเพิ่มเติม  1 8.0 (320) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

- - ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) 
- - ว31221 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 
- - ว31241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 (60) 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ31201 ฟุตบอล 0.5 (20) - - 
อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 (60) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 -  วิชาเพิ่มเติม  2 - 

- - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 16.0 (700) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 ม. 4/1-5  
** บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1  ม. 5/1 

 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6.0 (240) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102 ดนตรี 2 0.5 (20) 

- - ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 9.0 (360) วิชาเพิ่มเติม 1 9.0 (360) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) ว32202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) 
ว32221 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32222 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ว32241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 (60) ว32242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5 (60) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ32201 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ32202 เพศศึกษาและทักษะชีวิต 0.5 (20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 1.5 (60) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 1.5 (60) 
จ32201 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ32202 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม 2 - วิชาเพิ่มเติม 2 - 

- - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 15.5 (680) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102  ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3  0.5 (20) ง33102  การงานอาชีพพื้นฐาน 4  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 11.0 (440) วิชาเพิ่มเติม 1 8.0 (320) 
ท33211 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 0.5 (20) ท33212 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์  2 0.5 (20) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.5 (100) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.5 (100) 
ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) ว33202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33221 เคมีเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33222 เคมีเพิ่มเติม 5 1.0 (40) 
ว33241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 1.5 (60) ว33242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5 (60) 
ว33261 ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) - - 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 (60) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม 2 - วิชาเพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

- - ว33285 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

1.5 (60) 
- - พ33213 ความถนัดทางกีฬา 
  ศ33213 ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ33213 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ33213 ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.5 (680) รวม 14.0 (620) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ภาษาอังกฤษ – จีน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 560 (14นก.) 660 (16.5นก) 420 (10.5นก) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 60 (1.5นก.) 160 (4นก.) 60 (1.5นก.) 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 360 (9นก.) 280 (7นก.) 440 (11นก.) 1,080 (27นก.) 
   การแต่งค าประพันธ์ 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   ศิลปะการพูด 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   หลักการใช้ภาษาไทย - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเขียนในชีวิตประจ าวัน - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - - 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) -  80 (2นก.) 
   อาเซียน 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   การปกครองท้องถิ่นของไทย 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   เงินทองของมีค่า - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเมืองการปกครองของไทย  - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   กฎหมายน่ารู้ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   สุขศึกษาและกีฬา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาอังกฤษ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
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(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 320 (8นก.) 320 (8นก.) 320 (8นก.) 960 (24นก.) 
   ภาษาอังกฤษสื่อสาร 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
   ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก) 600 (15นก.) 
   กีฬาตามความถนัด 

80 (2นก.) 80 (2นก) 80(2นก) 240 (6นก.)    ศิลปะตามความถนัด 
   ผลิตได้ขายเป็น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  
 กิจกรรมนักเรียน 

- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

40 
 

40 
 

40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

/ ประชุมระดับ 40 40 40 
รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,380 1,300 4,040 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ – จีน 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ศ31101 นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

- - ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1   0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 4.5 (180) วิชาเพิ่มเติม  1 4.5 (180) 
ท31201 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 (40) ท31202 ศิลปะการพูด 1.0 (40) 
ส31201 อาเซียน 1.0 (40) ส31202 การปกครองท้องถิ่นของไทย 1.0 (40) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ31201 ฟุตบอล 0.5 (20) พ31202 การวางแผนดูแลสุขภาพ 0.5 (20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 (60) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) 
อ31211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 0.5 (20) อ31212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 0.5 (20) 
จ31211 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 1 2.5 (100) จ31212 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 2 2.5 (100) 
พ31221 กีฬาตามความถนัด 1  

1.0 (40) 
พ31222 กีฬาตามความถนัด 2 

1.0 (40) ศ31211 ศิลปะตามความถนัด1 ศ31212 ศิลปะตามความถนัด 2 
ง31201 ผลิตได้ ขายเป็น 1 ง31202  ผลิตได้ ขายเป็น 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 16.0 (700) รวม 15.0 (660) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ - จีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 9.0 (360) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว32111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(เคมี) 1.5 (60) ว32112 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส์)* 1.5 (60) 

- - ว32113 วิทยาการค านวณ  1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102 ดนตรี 2 0.5 (20) 

- - ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 0.5 (20) ท32202 การเขียนในชีวิตประจ าวัน 0.5 (20) 
ส32201 เงินทองของมีค่า 0.5 (20) ส32202 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 0.5 (20) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ32201 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ32202 เพศศึกษาและทักษะชีวิต 0.5 (20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 1.5 (60) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) 
อ32211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 0.5 (20) อ32212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 0.5 (20) 
จ32211 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 3 2.5 (100) จ32212 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 4 2.5 (100) 
พ32221 กีฬาตามความถนัด 3 

1.0 (40) 
พ32222 กีฬาตามความถนัด 4 

1.0 (40) ศ32211 ศิลปะตามความถนัด 3 ศ32212 ศิลปะตามความถนัด 4 
ง32201 ผลิตได้ขายเป็น 3 ง32202  ผลิตได้ขายเป็น 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 16.5 (720) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว4.1 ม.4/1-5 ม.5/1 

 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ - จีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6.0 (240) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว33111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ  1.5 (60) - - 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน  0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 5.5 (220) วิชาเพิ่มเติม  1 5.5 (220) 
ท33201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 1.0 (40) ท33202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 1.0 (40) 
ค33213 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค33214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ส33201 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 (40) ส33202 กฎหมายน่ารู้  1.0 (40) 
พ33201 เทนนิส 0.5 (20) พ33202 ระบบต่างๆ ของร่างกาย 0.5 (20) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 (60) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) 
อ33211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 0.5 (20) อ33212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 0.5 (20) 
จ33211 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 5 2.5 (100) จ33212 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 6 2.5 (100) 
พ33221 กีฬาตามความถนัด 5 

1.0 (40) 
พ33222 กีฬาตามความถนัด 6 

1.0 (40) ศ33211 ศิลปะตามความถนัด 5 ศ33212 ศิลปะตามความถนัด 6 
ง33201 ผลิตได้ขายเป็น 5 ง33202  ผลิตได้ขายเป็น 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.5 (680) รวม 14.0 (620) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม ภาษาอังกฤษ – ญ่ีปุ่น 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 560 (14นก.) 660 (16.5นก) 420 (10.5นก) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 60 (1.5นก.) 160 (4นก.)   60 (1.5นก.) 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท พ่ลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1.0นก.) 80 (2นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 360 (9นก.) 280 (7นก.) 440 (11นก.) 1,080 (27นก.) 
   การแต่งค าประพันธ์ 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   ศิลปะการพูด 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   หลักการใช้ภาษาไทย - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเขียนในชีวิตประจ าวัน - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - - 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) -  80 (2นก.) 
   อาเซียน 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   การปกครองท้องถิ่นของไทย 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   เงินทองของมีค่า - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเมืองการปกครองของไทย  - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   กฎหมายน่ารู้ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   สุขศึกษาและกีฬา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาอังกฤษ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
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(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 320 (8นก.) 320 (8นก.) 320 (8นก.) 960 (24นก.) 
   ภาษาอังกฤษสื่อสาร 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 600 (15นก.) 
   กีฬาตามความถนัด 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.)    ศิลปะตามความถนัด 
   ผลิตได้ขายเป็น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 40 40 40 

รวมเวลาทั้งหมด 1,360 1,380 1,300 4,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ - ญ่ีปุ่น 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ศ31101 นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

- - ง31102 การงานอาชีพพื้นฐาน   0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 4.5 (180) วิชาเพิ่มเติม  1 4.5 (180) 
ท31201 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 (40) ท31202 ศิลปะการพูด 1.0 (40) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส31201 อาเซียน 1.0 (40) ส31202 การปกครองท้องถิ่นของไทย 1.0 (40) 
พ31201 ฟุตบอล 0.5 (20) พ31202 การวางแผนดูแลสุขภาพ 0.5 (20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 (60) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) 
อ31211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 0.5 (20) อ31212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 0.5 (20) 
ญ31211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 2.5 (100) ญ31212 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 2.5 (100) 
พ31221 กีฬาตามความถนัด 1  

1.0 (40) 
พ31222 กีฬาตามความถนัด 2 

1.0 (40) ศ31211 ศิลปะตามความถนัด 1 ศ31212 ศิลปะตามความถนัด 2 
ง31201 ผลิตได้ขายเป็น 1 ง31202  ผลิตได้ขายเป็น 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 16.0 (700) รวม 15.0 (660) 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ - ญ่ีปุ่น 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 9.0 (360) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว32111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(เคมี) 1.5 (60) ว32112 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส์)* 1.5 (60) 

- - ว32113 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102 ดนตรี 2 0.5 (20) 

- - ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม  1 3.5 (140) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 0.5 (20) ท32202 การเขียนในชีวิตประจ าวัน 0.5 (20) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส32201 เงินทองของมีค่า 0.5 (20) ส32202 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 0.5 (20) 
พ32201 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ32202 เพศศึกษาและทักษะชีวิต 0.5 (20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 1.5 (60) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) 
อ32211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 0.5 (20) อ32212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 0.5 (20) 
ญ32211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 2.5 (100) ญ32212 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 2.5 (100) 
พ32221 กีฬาตามความถนัด 3 

1.0 (40) 
พ32222 กีฬาตามความถนัด 4 

1.0 (40) ศ32211 ศิลปะตามความถนัด 3 ศ32212 ศิลปะตามความถนัด 4 
ง32201 ผลิตได้ขายเป็น 3 ง32202  ผลิตได้ขายเป็น 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 16.5 (720) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 ม. 4/1-5  ม. 5/1 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม ภาษาอังกฤษ - ญ่ีปุ่น 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6.0 (240) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว33111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ 1.5 (60) - - 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3  0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม  1 5.5 (220) วิชาเพิ่มเติม  1 5.5 (220) 
ท33201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 1.0 (40) ท33202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 1.0 (40) 
ค33213 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค33214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ส33201 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 (40) ส33202 กฎหมายน่ารู้  1.0 (40) 
พ33201 เทนนิส 0.5 (20) พ33202 ระบบต่างๆ ของร่างกาย 0.5 (20) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 (60) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 4.0 (160) วิชาเพิ่มเติม  2 4 (160) 
อ33211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 0.5 (20) อ33212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 0.5 (20) 
ญ33211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 5 2.5 (100) ญ33212 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 2.5 (100) 
พ33221 กีฬาตามความถนัด 5 

1.0 (40) 
พ33222 กีฬาตามความถนัด 6 

1.0 (40) ศ33211 ศิลปะตามความถนัด 5 ศ33212 ศิลปะตามความถนัด 6 
ง33201 ผลิตได้ขายเป็น 5 ง33202  ผลิตได้ขายเป็น 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.5 (680) รวม 14.0 (620) 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 560 (14นก.) 660 (16.5นก.) 420 (10.5นก.) 1,640 (41นก.) 
   ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) - 240 (6นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 60 (1.5นก.) 160 (4นก.) 60 (1.5นก.) 280 (7นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.) 320 (8นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) - 80 (2นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วติในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 

   ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 360 (9นก.) 280 (7นก.) 440 (11นก.) 1,080 (27นก.) 
   การแต่งค าประพันธ์ 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   ศิลปะการพูด 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   หลักการใช้ภาษาไทย - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเขียนในชีวิตประจ าวัน - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ - - 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - - 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
   หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) -  80 (2นก.) 
   อาเซียน 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   การปกครองท้องถิ่นของไทย 40 (1นก.) - - 40 (1นก.) 
   เงินทองของมีค่า - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม - 20 (0.5นก.) - 20 (0.5นก.) 
   การเมืองการปกครองของไทย  - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   กฎหมายน่ารู้ - - 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
   สุขศึกษาและกีฬา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
   ภาษาอังกฤษ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
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(ต่อ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 240 (6นก.) 240 (6นก.) 240 (6นก.) 720 (18นก.) 
   งานช่างเบื้องต้น 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   กีฬาอาเซียน 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
   ศิลปะปฏิบัต ิ
   กีฬาตามความถนัด 

80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.)    ศิลปะตามความถนัด 
   ผลิตได้ขายเป็น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
 กิจกรรมแนะแนว  40 40 40  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 40 40 40 

รวมเวลาทั้งหมด 1,280 1,300 1,220 3,800 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว31111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานชีวภาพ 1.5 (60) - - 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) พ31102 พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ศ31101 นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ31102 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 

- - ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1  0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 4.5 (180) วิชาเพิ่มเติม 1 4.5 (180) 
ท31201 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 (40) ท31202 ศิลปะการพูด 1.0 (40) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส31201 อาเซียน 1.0 (40) ส31202  การปกครองท้องถิ่นของไทย 1.0 (40) 
พ31201 ฟุตบอล 0.5 (20) พ31202 การวางแผนดูแลสุขภาพ 0.5 (20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 (60) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) 
ง31221 งานช่างเบื้องต้น 1 1.0 (40) ง31222  งานช่างเบื้องต้น 2 1.0 (40) 
พ31211 กีฬาอาเซียน 1 

1.0 (40) 
พ31212  กีฬาอาเซียน 2 

1.0 (40) 
ศ31201 ศิลปะปฏิบัติ 1 ศ31202  ศิลปะปฏิบัติ 2 
พ31221 กีฬาตามความถนัด 1 

1.0 (40) 
พ31222 กีฬาตามความถนัด 2 

1.0 (40) ศ31211 ศิลปะตามความถนัด1 ศ31212 ศิลปะตามความถนัด2 
ง31201 ผลิตได้ขายเป็น 1 ง31202  ผลิตได้ขายเป็น 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 15.0 (660) รวม 14.0 (620) 
  

 
 
 

 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 7.5 (300) วิชาพื้นฐาน 9.0 (360) 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว32111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(เคมี) 1.5 (60) ว32112 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกายภาพ(ฟิสิกส์)* 1.5 (60) 

- - ว31113 วิทยาการค านวณ  1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) พ32102 พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 (20) 
ศ32101 ดนตรี 1 0.5 (20) ศ32102 ดนตรี 2 0.5 (20) 

- - ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 3.5 (140) วิชาเพิ่มเติม 1 3.5 (140) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 0.5 (20) ท32202 การเขียนในชีวิตประจ าวัน 0.5 (20) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส32201 เงินทองของมีค่า 0.5 (20) ส32202 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 0.5 (20) 
พ32201 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ32202 เพศศึกษาและทักษะชีวิต 0.5 (20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 1.5 (60) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) 
ง32221 งานช่างเบื้องต้น 3 1.0 (40) ง32222 งานช่างเบื้องต้น 4 1.0 (40) 
พ32211 กีฬาอาเซียน 3 

1.0 (40) 
พ32212 กีฬาอาเซียน 4 

1.0 (40) 
ศ32201 ศิลปะปฏิบัติ 3 ศ32202 ศิลปะปฏิบัติ 4 
พ32221 กีฬาตามความถนัด 3 

1.0 (40) 
พ32222 กีฬาตามความถนัด 4 

1.0 (40) ศ32211 ศิลปะตามความถนัด 3 ศ32212 ศิลปะตามความถนัด 4 
ง32201 ผลิตได้ขายเป็น 3 ง32202 ผลิตได้ขายเป็น 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 /ประชุมระดับ 

20 

รวม 14.0 (620) รวม 15.5 (680) 
* บูรณาการวิชาออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 ม. 4/1-5 ม. 5/1 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน 6.0 (240) วิชาพื้นฐาน 4.5 (180) 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว33111 วิทยาศาสตร์พื้นฐานโลก อวกาศ 1.5 (60) - - 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) พ33102 พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 (20) 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ33102 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3  0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4  0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 
วิชาเพิ่มเติม 1 5.5 (220) วิชาเพิ่มเติม 1 5.5 (220) 
ท33201 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 1 1.0 (40) ท33202 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ 2 1.0 (40) 
ค33213 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค33214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ส33201 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 (40) ส33202 กฎหมายน่ารู้  1.0 (40) 
พ33201 เทนนิส 0.5 (20) พ33202 ระบบต่างๆ ของร่างกาย 0.5 (20) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 (60) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 (60) 
วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) วิชาเพิ่มเติม  2 3.0 (120) 
ง33221 งานช่างเบื้องต้น 5 1.0 (40) ง33222 งานช่างเบื้องต้น 6 1.0 (40) 
พ33211 กีฬาอาเซียน 5 

1.0 (40) 
พ33212 กีฬาอาเซียน 6 

1.0 (40) 
ศ33201 ศิลปะปฏิบัติ 5 ศ33202 ศิลปะปฏิบัติ 6 
พ33221 กีฬาตามความถนัด 5 

1.0 (40) 
พ33222 กีฬาตามความถนัด 6 

1.0 (40) ศ33211 ศิลปะตามความถนัด 5 ศ33212 ศิลปะตามความถนัด 6 
ง33201 ผลิตได้ขายเป็น 5 ง33202 ผลิตได้ขายเป็น 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
/ประชุมระดับ 

20 

รวม 14.5 (640) รวม 13.0 (580) 
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14. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 14.1 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด  720  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน  47,267  เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบบริหารงานห้องสมุด Public Library Services  : PLS  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
สืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 20  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่
รายงาน) เฉลี่ย  2,310  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  75.47  ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชน
รอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ หรือศึกษาดูงาน เฉลี่ย 650  คน ต่อปี  (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

14.2 ห้องปฏิบัติการทัง้หมด  37  ห้อง  จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์   จ านวน   5   ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน   3   ห้อง 

  3)  ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center  จ านวน   1   ห้อง 
      4)   ศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน    จ านวน   1   ห้อง 
      5)   ห้องส าหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด   จ านวน   4   ห้อง 
  6)   ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม    จ านวน   3   ห้อง 
   7)  ห้องปฏิบัติการคหกรรม     จ านวน   1   ห้อง 
   8)   ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า     จ านวน   1   ห้อง 
   9)   ห้องปฏิบัติการงานบ้าน     จ านวน   1   ห้อง 
   10) ห้องปฏิบัตกิารงานประดิษฐ ์    จ านวน   1   ห้อง 
  11) ห้องปฏิบัตกิารงานเกษตร     จ านวน   1   ห้อง 
   12) ห้องทัศนศิลป ์     จ านวน   2   ห้อง 
   13) ห้องนาฏศิลป ์     จ านวน   2   ห้อง 
   14) ห้องดนตรสีากล      จ านวน   1   ห้อง 
   15) ห้องดนตรีไทย      จ านวน   1   ห้อง 

 16) ห้องปฏิบัตกิารคณิตศาสตร์           จ านวน   7   ห้อง 
 17) ห้องเรียนรูป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน   1   ห้อง 

   18) ห้อง To  Be  Number One    จ านวน   1   ห้อง 
 

 14.3 เครื่องคอมพิวเตอรท์ั้งหมด จ านวน  549  เครื่อง จ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  312  เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บรกิารสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต  จ านวน  459  เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปกีารศึกษาทีร่ายงาน)   
เฉลี่ย  870  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 28.27  ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบรหิารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน   71  เครื่อง 
       4)  โน้ตบุ๊ค        จ านวน  17  เครื่อง 
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  14.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

ห้องสมุด 
ต้นไม้พูดได ้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           
ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center   
ศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน    
ห้องส าหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด    
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม     
ห้องปฏิบัติการคหกรรม      
 ห้องปฏิบัตกิารไฟฟ้า      
 ห้องปฏิบัตกิารงานบ้าน      
 ห้องปฏิบัตกิารงานประดิษฐ์     
ห้องปฏิบัติการงานเกษตร      
 ห้องทัศนศิลป ์      
 ห้องนาฏศิลป ์      
 ห้องดนตรสีากล       
 ห้องดนตรีไทย       
 ห้องปฏิบัตกิารคณิตศาสตร์       
ห้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

14.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

สวนสัตว์ขอนแก่น  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
อุทยานประวัติศาสตร์ไทรงาม อ าเภอพิมาย  จ.นครราชสีมา 
อุทยานประวัติศาสตร์พมิาย  อ าเภอพิมาย  จ.นครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  อ าเภอเมือง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สวนสัตว์นครราชสีมา  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
เข่ือนอุบลรัตน์  อ าเภออบุลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
โรงไฟฟ้าขอนแก่น  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
วัดหนองแวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
สสวท.  ที่ศูนยแ์สดงสินค้านานาชาติขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

7 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
2 
2 
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14.6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จ านวน
ครั้ง/ปี 

1 พ.อ.ท.อ านาจ  พิมพ์แหวน 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 1 

2 นายเกรียงศักดิ์  กางเทา 
พนักงานขับรถ ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

3 นายอานนท์  งามเลิศ 
พนักงานขับรถ ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

4 นายพงษ์ศักดิ์  สุบินศิลป ์
พนักงานดับเพลิง  ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

5 นายวชิระ  บุญปัญญา 
พนักงานดับเพลิง  ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

6 นายศิริวัฒน์  ทองด ี
พนักงานดับเพลิง  ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

7 นายแถมชัย  คุณโพธ์ิ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล 

8 นางสมัย  ศรีประมาณ ฝึกทักษะอาชีพงานจกัสาน 1 
9 นางสุนีรัตน์  แสนเวียง ฝึกทักษะอาชีพงานอาหารเพื่ออาชีพ 1 

10 นางอัญชนา  จันตะนิวงษ์ ฝึกทักษะอาชีพงานประดิษฐ ์ 1 

11 นายสัมฤทธ์ิ  หารค า ฝึกทักษะอาชีพงานช่างไม ้ 1 

12 นายทรงทรัพย์  เลิศพลสถิตย์ ฝึกทักษะอาชีพงานเกษตรผสมผสาน 1 

13 นายพรพนา  พาโคกทม ฝึกทักษะอาชีพการท าขนมไทย 1 
14 พระพายุ  เจียมบัวส ี ฝึกทักษะอาชีพการจับจีบผ้า 1 
15 นายจัตุพร   ภูศรีอ่อน 

ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
การสร้างและเผยแพร่ผลงาน  
 E-Portfolio  

1 

16 นางศุภลักษณ์  ท้องถ่ิน 
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

17 นางสุวรรณี  สลางสิงห ์
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

18 
19 

ดร.ผจญ   โกจารย์ศร ี
ดร.นภาวรรณ  โกจารย์ศร ี

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก 
รอบสี่  จาก  สมศ. 
 
 

1 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 97 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จ านวน
ครั้ง/ปี 

20 นายจรัณธร   ฮามพรหม การท าหนังสั้น   ตัดต่อภาพยนต์  
เทคนิคการถ่ายท าละคร  การก ากับการ
แสดง  และจัดท าวีทีอาร ์

1 

21 นายทรงสรรค์   ดีย่ิง 

22 นายธนะชัย   อุดมเดช 

23 นางสาวนฤมล   แสนทวีสุข 
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดขอนแก่น สาขาพล 

โครงการโรงเรียนอปุถัมภ์ของกระทรวง
ยุติธรรม 

1 

24 นายยุทธพิชัย   จ าปาเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดขอนแก่น สาขาพล 

25 ดร.พูนศักดิ์   วิเศษแก้ว การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาศักยภาพ
การจัดท าแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมใหม้ีคุณภาพ
เพื่อก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 

1 

26 นางนันทนา สุภาพค า  
จาก โรงพยาบาลพล 

กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ 1 

27 นางสาวพรทิพพา ตีระมาตย์ 
จาก โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลลอมคอม 

กิจกรรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน 

 

1 

28 นางณัฐฐ์มนญ์  เพียร ี จาก โรงพยาบาลพล 

29 นางสาววนิดา  คงแสง  จาก โรงพยาบาลพล 

30 นางณัฐพัฒฐ์  วิมลจิตร  จาก โรงพยาบาลพล 

31 นางจินตนา  สุดสะอาด  จาก โรงพยาบาลพล 

32 นางสาวทิพวรรณ์  โสภาวรรณกลุ  จาก โรงพยาบาลพล 

33 ทันตแพทย์หญิงจรญิญา รินสาธร จาก โรงพยาบาลพล กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด – เหงือก
แข็งแรง” 

1 

34 นางสาวรชา  สวาโท  จาก โรงพยาบาลพล 

35 นายเมธี  เหมือนมาตย์  จาก โรงพยาบาลพล 

36 นางสุภาวดี  โสภา  จาก โรงพยาบาลพล 

37 นางสาวกมลทิพย์  สหุญ้านาง  จาก โรงพยาบาลพล 

38 นางสาวพิธาวีร์  โพธ์ิศรีศาสตร ์ จาก โรงพยาบาลพล 

39 นพ.ภิภพ คูณพรม  จาก โรงพยาบาลพล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน BLS และการใช้
เครื่อง AED 

1 

40 นางณัฐพัฒฐ์  วิมลจิตร  จาก โรงพยาบาลพล 

41 นางจินตนา  สุดสะอาด  จาก โรงพยาบาลพล 
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ที่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 

42 นายอนุชิต ประทุมรัตน์ ข้อสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, ความถนัดทาง
วิชาชีพ PAT 2 รายวิชาเคมี 

8 

43 นายรชต กิตติโกสินท ์ ข้อสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, ความถนัดทั่วไป 
(GAT) รายวิชาภาษาอังกฤษ 

8 

44 นายธนวัฒน์  นานอก ข้อสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, ความถนัดทาง
วิชาชีพ PAT 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 

8 

45 นายทวีชัย เชสูงเนิน ข้อสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ รายวิชาสังคม
ศึกษาฯ 

8 

46 นายฟ้าลิขิต สีหามาตย ์ ข้อสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, ความถนัดทั่วไป 
(GAT เช่ือมโยง) รายวิชาภาษาไทย 

8 

47 นายทศพล  สุวรรณเรือง คณิตศาสตร์ ม.ต้น 8 

48 นายพงษ์สิทธ์ิ ดีศร ี วิทยาศาสตร์  ม.ต้น 12 

49 นางสาวฐิติธัญญ์  เจริญสุขรัตนากลุ ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น 8 

50 นายอุทัยรัตน์ จ าเริญไกร คณิตศาสตร์ ม.ต้น 4 

51 นางสาวสุพรรษา  บุญภูม ิ ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น 4 

52 นายทองปาน พลักลู คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 8 

53 นางสาวพรรษา มนต์แข็ง ชีววิทยา ม.ปลาย 8 

54 นายเป็นเอก ศิริโยธา ภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย 7 

55 นายณัฐพล บัณฑิตเสน ฟิสิกส์  ม.ปลาย 7 

56 นายนันทวัท ผลจันทร ์ เคมี  ม.ปลาย 7 

57 ดร.พินิจ  มีค าทอง การตรวจข้อสอบด้วย  Smart  Device 1 
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15. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 15.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลอันดับ 5 ของโลก รายการวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ

ต่ ากว่า 19 ปี ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศจีน 
Fivb สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่าง
ประเทศ 

รางวัลชนะเลิศแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กีฬาวอลเลย์บอล
เยาวชนชายอายุต่ ากว่า 20 ปี ครั้งที่ 20 ปี 2018 ณ เมือง 
เนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร ์

AVC สหพันธ์วอลเลยบ์อลแหง่
เอเชีย 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล U 19  ASEAN 
School Games 2018  ณ ประเทศสิงค์โปร 

กรมพละร่วมกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศทีเ่ป็นสมาชิกอาเซียน 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศการแข่งขัน STEM Education 
รายการ THAILAND Green Mech Contest 2018  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ร่วมกบับริษัท
ภาดา เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศการแข่งขัน STEM 
Education รายการ THAILAND Green Mech Contest 
2018  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ร่วมกบับริษัท
ภาดา เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการมหกรรมดนตรีเทิดไท้คีตราชัน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช รัชกาลที่ 9 

เทศบาลเมอืงบุรรีัมย ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประจ าปี 2561 2 ประเภท 
- ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
- ประเภทเนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 

รางวัลระดับประเทศโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
รางวัลชมเชยระดับประเทศโรงเรียนที่มีความปลอดภัยทางถนน สสส. อสจร. บริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ SMT ของ สสวท. สสวท. 
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดารา
ศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาส
เรียนรู้ทั่วหล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แหง่ชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา(ต่อ) รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 
กรมพลศึกษา กระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา 

รางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันวอลเลยบ์อลเยาวชน 
“กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  
(ปีที่ 34) ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รางวัลเกียรตบิัตรประกาศเกียรติคุณ การลดมลพิษทางน้ า
ในเกณฑ์ ดีมาก  

ส านักสิง่แวดล้อมภาคที่ 10 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. นายประสาน 
กองทอง 
(ผู้อ านวยการ) 

 
 
1.1 รางวัลผูบ้รหิารสถานศึกษาดีเด่น 

 
 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี 2562 

2. นายอนันต์ 
ธรรมทอง  
(รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป) 

2.1 รางวัลผูบ้รหิารดเีด่นที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  
 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 

2.2 รางวัลผูบ้รหิารสถานศึกษาดีเด่น 
 

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในงานวันครู  ประจ าปี 2562 

3. นายสุเทพ  
อ้นอมร 
(รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการ) 

3.1 รางวัลผูบ้รหิารดเีด่นที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 

3.2 รางวัลผูบ้รหิารสถานศึกษาดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในงานวันครู  ประจ าปี 2562 

4. นางเรณู  
นันททิพรกัษ์ 
(รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

4.1 รางวัลผูบ้รหิารดเีด่นที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 

4.2 รางวัลผูบ้รหิารสถานศึกษาดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในงานวันครู  ประจ าปี 2562 

4.3 ผ่านการสอบเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. รอบสี่ 
ในนามหน่วยงานต้นสงักัด 

ส านักงานประเมินคุณภาพและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) พ.ศ. 2561 

5. นายอภิวัฒน์ 
ประเสริฐ 
(รักษาการรอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปกครอง) 

5.1 รางวัลผูบ้รหิารสถานศึกษาดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในงานวันครู  ประจ าปี 2562 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับประเทศ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
เด็กหญิงปนัสยา    ช่วยนา 

 
ชนะเลิศ สุนทรพจน ์ม.ต้น 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

เด็กหญิงพิชชาภา  จันน้อย
เด็กหญิงปยิ์วรา ทองนลิ 
เด็กหญิงสมฤทัย ชาวดง 

ชนะเลิศ โครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย  ม.ต้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

เด็กหญิงจติตยิาพร  บว้นนอก 
เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลงิ 

เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

สพม.32 

เด็กหญิงสิริยา  เพียรธานี 
 

เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

สพม.32 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู 
1. นายธาตรี พิมพ์บึง 
2. นางมยุรี เสนไสย 

 
รางวัลครูดเีด่นสงักัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  ระดับประเทศ 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

3. นางวิทชรียา ทองผาย รางวัลชนะเลิศการประกวดสือ่ ระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
4. นายพัศกร ค าโคตร รางวัลผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืดีเด่น 

ระดับประเทศ 
คณะลูกเสือแหง่ชาติ 

5. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมพ ู
6. นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์ 
7. นางมินทราพร มีสจั 
8. นางสาวกาญจนา เทนอสิสระ 
9. นายจรัส ทีร่ัก 
10. นางนิตยา พรมเกต ุ
11. นางปภาวดี นิ่มสังกัด 
12. นางวงเดือน รุมฉิมพล ี
13. นางสุกัลยา แววไธสง 
14. นายสุจินต์ หาญโสภา 
15. นายธานี แก้วตาบรรเจิด 
16. นางสุภารัตน์ พลยางนอก 
17. นางวิชริญฎา พรมเย็น 
18. นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ ์
19. นางปราณี มาตย์นอก 
20. นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ 
21. นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ ์

ครูดีเด่น กลุม่สาระฯการเรียนรู้ศิลปะ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯคณิตศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯคณิตศาสตร ์
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯภาษาต่างประเทศ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯภาษาต่างประเทศ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯภาษาไทย 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯสงัคมศึกษาฯ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯสงัคมศึกษาฯ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯสุขศึกษาฯ 
ครูดีเด่น กลุม่สาระฯการงานอาชีพฯ 
ครูบรรณารักษ์ดเีด่น  
พนักงานจ้างตามภารกจิดีเด่น 
พนักงานจ้างตามภารกจิดีเด่น 

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นในนาม
คณะกรรมการจัดงานวันครู อ าเภอพล 
จงหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562 เนื่อง
ในงานวันครู ครั้งที่ 63 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายพิเชษฐ์  ทาหาญ 
 

เข้ารอบการสอบคัดเลือก โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน  วิชาภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.5 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับประเทศ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
นายกวินท์  ขุมทอง 
นางสาวจุไรพร  ศรีเตชะ 
นางสาววรรณชนก  บุญเชิด 

 
รางวัลชมเชย  มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.ปลาย ระหว่างวันที่  9 - 11 
กันยายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต  

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เด็กหญิงปุณยวีร์ พุทธศานติ์บัณฑิต 
เด็กหญิงภัทรนันท์ แสนท้าว 
เด็กหญิงศิรลิักษณ์  บาล ี

รางวัลชมเชย  มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
ประยุกตบ์ูรณาการทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.ต้น ระหว่างวันที่  9 - 11 
กันยายน 2561ณ จังหวัดภูเก็ต  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

นายประสิทธิพงษ์ ประถาทะยงั  -รางวัลชมเชยสอบได้ 83 คะแนน ได้ล าดับที่ 7 
สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ “MATH 
CONTEST 2018” วันที่ 9 ธันวาคม2561  ณ โรง
เรียนเบญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  
-รางวัลชมเชย สอบได้ 70คะแนน  ได้ล าดับที่ 5 
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ E-Math Top 
Ten  วันที่ 20 มกราคม 2562  ณ โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน  จ.ขอนแก่น 
- มีผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2561 
-สอบได้ทุน จุฬาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-สอบได้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช   
จ.อุบลราชธานี 
 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   
จ.ขอนแก่น 
 
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายกวินท์ ขุมทอง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

-ได้ล าดับที่  3 เหรียญเงิน 
โครงการคนเกง่ในโรงเรียนในท้องถ่ิน 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ โรงแรม 
อเลก็ซานเดอร์ กรงุเทพมหานคร 
-ผ่านคัดเลิอกค่ายโอลมิปิกวิชาการ(สาขา
คณิตศาสตร์) ค่าย 2 ณ ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา2561 

มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับประเทศ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
น.ส.อุไรวรรณ  สีมาพล ม.6/1 

รางวัลชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร ์
เพชรยอดมงกุฎ ประจ าปี 2561 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ร่วมกับ มลูนิธิร่มฉัตร สมาคมประกัน
ชีวิตไทย 

นายธีรภัทร  ว่องไว ม.5/1 รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับประเทศ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กหญิงณัฐณิชา รักษาศรี 
เด็กหญิงพรรณพีร์ ค าสอนพันธ์ 
เด็กหญิงสุพรรณี โพสาราช 

รางวัลชนะเลศิโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น การ
แข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระหว่าง
วันที่  8 – 12  กันยายน  2561  ณ จังหวัดภูเก็ต 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

นายจิรภัทร    วรดิษฐ์วงษ์ 
นางสาวนุ่น    ทองดี 
น.ส.ภูษณิศา    อิทธิโอฬารชัย 

รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย การ
แข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระหว่าง
วันที่  8 – 12  กันยายน  2561  ณ จังหวัดภูเก็ต 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

นายสหชาติ       ปัดชาเขียว 
น.ส.ธนพร         บุญแผน 
นางสาวโชควลี    โพธิทอง 
นางสาวณัฐจารี    ธรรมหิรัญ 
นางสาวพิมพ์ชนก  ค าแก้ว 
นางสาววรัญญา    ธีรศิริพัฒน์ 
น.ส.พัชราพร       วรพงษ์นวกุล 
นายทีฆทัศน์        โชควิทยานุกูล 
นายธีรพล          คุ้มไข่น้ า 
นายยสรัล          คงสว่าง 
นายอัครพล        ไชยจันทา 
นายอนัตเมฆ      แยงไธสง 
น.ส.ลัลล์ลลีล์      พลชญาบารมี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ละครภาษาอังกฤษ 
ม. ปลาย การแขง่ขันมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  8 – 12  กันยายน  2561  
ณ จังหวัดภูเก็ต 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

นายตุลภากร  วงษ์โพธ์ิ รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 51 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 

นางสาวเบญจมาศ  ค าหารพล รางวัลเหรียญทองอันดบัที่ 22  
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เขต 32 

นางสาวทัศรินทร์  สีด า 
นางสาววรรษา   สมปัญญา 

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับที ่33   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เขต 32 

นายเกียรติศักดิ์   อันพิมพ์ รางวัลเหรียญทองแดงอันดับที ่25   
การแข่งขันเขยีนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เขต 32 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับโลก  และ นานาชาติ  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
นายภาณุพงศ์  ถานัน 

รางวัลอันดับที่ 5 ของโลก 
- วอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนชงิแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชาย  
 2018 ณ ประเทศจีน 
รางวัลชนะเลศิแหง่ทวีปเอเชยี 
- วอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนชงิแชมป์เอเชยี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
ชาย 2016 ณ ประเทศไทย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทวีปเอเชีย 
- วอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนชงิแชมป์เอเชยี รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
ชาย  2018 ณ ประเทศไทย 
- ปี 2561 เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนดล์ีก สงักัดสโมสร “ราชบุรี วีซี” 

Fivb สหพันธ์
วอลเลย์บอลระหวา่ง
ประเทศ 
 

นายอัศนพรรณ  จันทจร รางวัลชนะเลศิ ระดับ ASEAN 
- วอลเลย์บอล Asean School Games คร้ังที่ 9  2018 ณ ประเทศสิงคโปร ์
รางวัลชนะเลศิ ทวีปเอเชยี 
- วอลเลย์บอลเยาวชนชายชงิแชมป์เอเชยี รุ่นอายุไม่เกิน  
20 ปี คร้ังที ่19 ปี 2018 ณ ประเทศเมียนมาร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทวีปเอเชีย 
- วอลเลย์บอลเยาวชนชายชงิแชมป์ทวีปเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี  
คร้ังที ่19  2018 ณ ประเทศบาร์เรน 
- ปี 2561 เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนดล์ีก สงักัดสโมสร “ราชบุรี วีซี” 

กรมพละร่วมกับการ
ท่องเทีย่วของประเทศ
ที่เป็นสมาชิกอาเซียน 

นายธนทัต  ทวีรัตน์ รางวัลชนะเลศิ 
- วอลเลย์บอลเยาวชนชายชงิแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 
คร้ังที ่19 ปี 2018 ณ ประเทศเมียนมาร์ 
- ปี 2561 เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนดล์ีก สงักัดสโมสร “ราชบุรี วีซี” 

AVC สหพันธ์
วอลเลย์บอลแหง่
เอเชีย 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.นายธนธัต  ทวีรัตน์ 
2.นายธนากร  สุวรรณศรี 
3.นายภาสกร  ชัยวิเศษ 
4.นายวริศ  กลิ่นหอม 
5.นายอดเทพ  แก้วพรหม 
6.นายนพนัฐ  ปะระกา 
7.นายณัฐศาสตร์  พลยูง 
8.นายแก่นเพชร  บุตรตั้ว 
9.นายพิทักษ์ศิลป์  ห้าวจันทึก 
10.นายจักรกฤษ  จันไตร 
11.นายอนวัชร  อินทนิต 

รางวัลชนะเลศิ 
-กีฬาแหง่ชาติ คร้ังที ่46  (รอบคัดเลือกภาค 3) “ศรีสะเกษเกมส์” 
ณ อาคาร  วีสมหมาย จงัหวดัศรีสะเกษ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1.นายธนธัต  ทวีรัตน์ 
2.นายธนากร  สุวรรณศรี 
3.นายภาสกร  ชัยวิเศษ 
4.นายวริศ  กลิ่นหอม 
5.นายอดเทพ  แก้วพรหม 
6.นายนพนัฐ  ปะระกา 
7.นายณัฐศาสตร์  พลยูง 
8.นายแก่นเพชร  บุตรตั้ว 
9.นายพิทักษ์ศิลป์  ห้าวจันทึก 
10.นายจักรกฤษ  จันไตร 
11.นายอนวัชร  อินทนิต 

รางวัลชนะเลศิ 
-วอลเลย์บอลเยาวชน “กฟผ” (PEA) ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  
คร้ังที ่14 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายรอบคัดเลือก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

นักเรียน 
1.เด็กชายสมคิด  อินทร์พิมพ์ 
2.นายณรงค์ฤทธ์ิ  ชาญศรี 
3.นายนิวัฒน์  บัวชม 
4.นายสหพัฒน์  แก้วนาคผ่อง 
5.นายโกณจนาถ  ชุดชุมแพ 
6.นายปองพล  จันภิรมย์ 
7.นายธนัช  ศิวนาถภูธร 
8.นายณัฐนันท์  คะอังกุ 
9.นายอิทธิพงษ์  พงษาพัฒน์ 
10.นายสุรสิทธ์ิ  ล้นทม 
11.นายพุฒิพงษ์  อินทร์เจริญ 
12.นายอโนชา  หล้าโคตร 

รางวัลชนะเลศิ 
-วอลเลย์บอลยวุชน “เอสโคล่า” (Est-Cola) ชิงชนะเลศิแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 29  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพพระรัตนฯราชสดุา สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย 

นักเรียน 
1.นายธนธัต  ทวีรัตน์ 
2.นายธนากร  สุวรรณศรี 
3.นายภาสกร  ชัยวิเศษ 
4.นายวริศ  กลิ่นหอม 
5.นายอดเทพ  แก้วพรหม 
6.นายนพนัฐ  ปะระกา 
7.นายณัฐศาสตร์  พลยูง 
8.นายแก่นเพชร  บุตรตั้ว 
9.นายพิทักษ์ศิลป์  ห้าวจันทึก 
10.นายจักรกฤษ  จันไตร 
11.นายอนวัชร  อินทนิต 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
-กีฬาแหง่ชาติ  คร้ังที่ 46 ระดับประเทศ “เจียงฮายเกมส”์ 
 ณ จังหวดัเชยีงราย 

 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
นางสาวภัทราพร ขอกลั้นกลาง 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
-กีฬาเปตอง ประเภททีมหญงิ  รุ่นอายุ 18 ปี 
กีฬาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ   
“นครเชียงใหม่เกมส”์ ณ จังหวดัเชยีงใหม ่

 
 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กชายธนพัฒน์  พันธุรา 
 
 

รางวัลชนะเลศิ 
-กีฬากระโดดสงู รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย กีฬาสงักัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ   
“นครเชียงใหม่เกมส”์ ณ จังหวดัเชยีงใหม ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
-กีฬากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปีชาย “นครเชยีงใหม่
เกมส์” ณ จังหวดัเชียงใหม ่

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ระดับประเทศ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1.นายศิริชัย  สวรรค์ล้ า  
2.นางสาวยุภาวรรณ ภักดี  
3.นายวีรวิชญ์  พระพรมทวีสิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานประดษิฐ์จากใบตอง  ม.4-6  
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดบัประเทศ ณ 
จังหวดัภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กหญิงเอ้ืออารี  ดีพลงาม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คอมพิวเตอร์การเขียน  
Homepage  ม.1-3  งานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ณ จงัหวดัภเูก็ต   

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1.เด็กหญิงกัญญวรา    วงละคร  
2.เด็กหญิงสุชานาถ  อามาตย์  
3.เด็กหญิงจินตนา  วังทอง  
4. เด็กหญิงดลนภา  นามมุนตรี  
5.เด็กหญิงอลิษา  นามวิจิตร  
6.เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนธรรม  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2561
ระหว่างวันที่  6 – 8  ธันวาคม  2561  ณ  จังหวัดบรุีรัมย์
รางวัลเหรียญทอง การประดษิฐด์อกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ)  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.ด.ช.ศิโรดม  ศรีเกียรต ิ 
2.ด.ญ.กุลนัท  ชุมมา  
3.ด.ญ.สินิทรา  บ้วนนอก  

รางวัลเหรียญเงิน  ทักษะโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
 

 
1.นางสาวอมรรัตน์  วรอรรถ  
2. นางสาวปาริชาต  ประชากูล  
3. นางสาวพัทธนันท์  เกตุธานี  

รางวัลเหรียญทอง ทักษะโครงงานอาชีพ ม.ปลาย 
 
 

1.นางสาวสุธิดา  สินทบ  
2. นางสาววรวรรณ  ประพรต  
3. นางสาวธารินีย์  ชัยวงค์  

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผัก และผลไม้ 
(ทีม 3 คน)  ม.ปลาย   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ระดับประเทศ) (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1.นายชาญชัย      ก าไรทอง  
2.นางสาวกุลนิษฐ์  ช ากรม  
3.นางสาวเกวลิน   ประทีปเมือง  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2561
ระหว่างวันที่  6 – 8  ธันวาคม  2561  ณ  จังหวัดบรุีรัมย์ 
รางวัลเหรียญเงิน การจดัสวนแก้ว  
ม.ปลาย  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.ด.ญ.วีรภัทรา  จ้ายหนองบัว  
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไลไธสง  

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น
(Comic Strip)   

1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ  
2. เด็กชายกฤษชนะ  ศรีโยธา  

รางวัลเหรียญทอง สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)   
 

1. น.ส.พรทิพย์  มิเถาวัลย์  
2. น.ส.เกววลี  บุญโนนแต้  

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Motion Infographic   

1.ด.ช.นันต์ภัทธ์ ทองสิริสุกูล  
2.เด็กชายชลชาติ  เชื้อกุล  

รางวัลเหรียญทอง  สร้าง Webpage ประเภท Text Editor  

1.นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์  
2.นายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน  

รางวัลเหรียญทองแดง สร้าง Web Applications   

1.นายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธ์ิ  
2.นายวชิรวิชญ์    กองแก้ว  
3.นายกฤตเมธ    ชินโคตร  

รางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์  
ม.ปลาย   

1. ด.ช.ธีรเดช แซ่ฉั่ว  
2. ด.ญ.อชิรญา แสนวงษ์  
3. ด.ช.ทศพล  ชมพูนุช  

รางวัลเหรียญเงิน หุ่นยนต์ระดับสงู ม.ต้น   

1.นายภูมิ เชิดพานิช  
2.นายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธ์ุ  
3.นายธวัชชัย บัวจันทร์  

รางวัลเหรียญทอง  หุ่นยนต์ระดบัสูง ม.ปลาย  

1.นายก้องภพ แก้วกันฑ์  
2.นายอนุชา  นามชาล ี 
3.นายตนุสรณ์ สนธิมูล  

รางวัลเหรียญทองแดง  
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ระดับประเทศ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะเสน 
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง 
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ดวงจุมพล 
เด็กชายศรันย์กร  วงศ์หมาก 
เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย 
นายกรภัทร์  ทับลอย 
นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา 
นายกิตปกรณ์  โงนข า 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2561
ระหว่างวันที่  6 – 8  ธันวาคม  2561  ณ  จังหวัดบรุีรัมย์ 
รางวัลชนะเลศิ  การแข่งวงดนตรีลูกทุ่ง   

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 108 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ระดับประเทศ) (ต่อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวค าแก้ว  มะธิปะ 
นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์ 
นางสาวชัญญาวีย์  จงเทพ 
นางสาวฐิติวรดา  แสงค า 
นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ 
นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม 
นางสาวดลนภา  ข าผา 
นางสาวธนพร  ทิพย์ทอง 
นายนครินทร์  แก้วคุณ 
นายนัฐพงษ์  บุญราษฎร์  
นายนาวิน  เส็งค าปาน 
นายนิติวัฒน์  สิงห์บัณฑิต 
นางสาวนิยากร  พานน้อย 
นายปกรณ์  รัตนเวฬุ 
นายปฐมพงศ์  บุตรวงษ์ 
นายประกิจ  ดวงมาลา 
นายพัฒน์ระพี  พานิชชา 
นายพันศักดิ์  วสุวิภา 
นางสาวภัทราวดี  ลุนส าโรง 
นางสาวมินตรา  วงษ์สมบัติ 
นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสงค์ 
นางสาววรรณพร  ค าวังไชย 
นางสาววราคณา  จ่ามีเคน 
นางสาววิลาวัลย์  แก้วพรม 
นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์ 
นางสาวศิริวรรณ  กาฬภักดี 
นายสุธิพงษ์  ประเทศสิงห์ 
นางสาวเกษมณี  นาจวง 
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแสนชัย 
นางสาวโสรญา  จันปัญญา 
นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม 

รางวัลชนะเลศิ  การแข่งวงดนตรีลูกทุ่ง   
และ   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ (คอมโบ้) พร้อมหางเคร่ือง “เทิดไท้
คีตราชันย”์  ณ ลานเอนกประสงค์บุรีรัมย์คาสเซิล   
สนามช้างอารีนา  จงัหวดับุรีรัมย์  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเพชรชรินทร์ อณุโนนธาตุ 
นายภานุวัฒน์ สนิทเชื้อ 

รางวัลชมเชย  วาดภาพระบายสี  
ม.4-6  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับโลก นานาชาติ และระดับประเทศ 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
นางสาวพนิตนาฏ  พรมนอก  

 
ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย เข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังที่ 24  ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  20 กรกฎาคม – 10 
สิงหาคม 2562  

 
ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และ
กิจกรรมนักเรียน 

นายจิรครินทร์  วาทยานนท ์
 

ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย เข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาต ิณ ประเทศอังกฤษ 
Norjam 2018 คร้ังที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 – 20 
สิงหาคม 2561 

ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และ
กิจกรรมนักเรียน 

นายชาญวิชา  ไชยศรี   
นายนิตินัย  ค าภาเกะ  
นายจุลจักร  มะธิปิไข   
นายสิทธิรัตน์  ชยัปญัหา   
นางสาวปริฉัตร  วงศ์ธรรม   
นางสาวจริยาภรณ์  มืดอินทร์   
นางสาวพนิตนาฏ  พรมนอก   
นางสาวพรพิมล  เฉดิรัศมี   

รางวัลเหรียญทอง ล าดับที ่6  
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ระดับ  ม.ต้น  
ในงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาต ิ คร้ังที ่68  โดยส านักงานการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  30  จังหวดับุรีรัมย ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 15.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

1 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

สรปุโดยภาพรวม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
มีผลส าเรจ็คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม   

2 โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

สรปุโดยภาพรวมโครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พงึประสงค์มผีลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
97.56  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

3 โครงการสง่เสรมิครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

สรปุโดยภาพรวมโครงการสง่เสรมิครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีผลส าเรจ็คิดเป็นร้อยละ 
100 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

4 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน สรปุโดยภาพรวมโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมผีลส าเรจ็คิดเป็นร้อยละ 96.08 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
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15.3 โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ที่ ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
 1.  โครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน (O-NET) ม.3, ม.6 
  2.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  3.  โครงการพฒันาการบรหิารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (School Based Managment for Local Development : SBMLD)   
 4.  กิจกรรมสง่เสรมิค่านิยม  12  ประการ 
 5.  กิจกรรมโตไปไม่โกง  
16. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2560  
 16.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดเียี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 

3.00 ดีมาก 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     

5.00 ดีเยี่ยม 
ได้มาตรฐาน

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม 

ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 

      

จุดเด่น   
 ด้านปัจจัย 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  มีการวางแผนพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสนับสนุนทรัพยากรและจัดสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมสนับสนุน
ให้โรงเรียนเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

 ด้านกระบวนการ 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการด าเนินงานตามนโยบายของการศึกษาชาติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
หน่วยงานต้นสงักัด  โดยก าหนดมาตรฐานและมาตรการสง่เสริมการเรียนรู้  มีการบรหิารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน พฒันาหลักสูตรทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ก าหนดจุดเน้นตามนโยบายของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยยึดวงจร
คุณภาพ มีการสนับสนุนใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 ด้านผลผลิต 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  ผู้เรียนมีความรู้
และสมรรถนะทีส่ าคัญตามหลักสูตรสูป่ระชาคมอาเซียน  มทีักษะการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะการแสวงหาความรู้  รักการท างาน  การเรียน  พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
โดยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ด าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสถานศึกษาและด าเนินการตามแผน 
จนบรรลุเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้น  ซึ่งผลการพัฒนาดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น  ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา  ครูและนักเรียน  มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ด้านปัจจัย 

1) ควรมีการด าเนินโครงการพฒันาครูและบุคลากรให้ตรงสาขาวิชาและการงานอย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการประเมินภาวะผู้น าของผูบ้รหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและควรพฒันาบุคลากรตามสายงานการ
ท างานให้ต่อเนื่อง 
3) ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครบูุคลากรและนกัเรียนมี
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสนบัสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้พฒันาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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 ด้านกระบวนการ 
     1)  ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง 
     2)  ควรมีการด าเนินโครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญทกุปีการศึกษาเพือ่ 
     เป็นการสนบัสนุนภารกิจทางวิชาการและทางการบริการอย่างเป็นระบบ       

3)  โรงเรียนควรสง่เสรมิโครงการสนับสนุนการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างเครอืข่าย 
     การเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 
     4)  ควรมีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อเป็น 
     การสนับสนุน ภารกจิทางวิชาการและทางการบริการอย่างเป็นระบบ    
     5)  การจัดเกบ็สารสนเทศของโรงเรียนยังขาดความต่อเนื่อง  และขาดการตรวจสอบการวางระบบที่ 
     ชัดเจน  จึงควรพัฒนาให้ดีข้ึนอีก  เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและเกิดประโยชน์ 
     สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
      6)  ควรมีการด าเนินโครงการพฒันาสถานศึกษาตามเปา้หมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ใหเ้ป็นระบบ 
     ทุกปีการศึกษา 
  ด้านผลผลิต 

1) ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ให้เป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา   

2) ควรมีการด าเนินโครงการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง 

3)   ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีใหเ้ป็นระบบทุกปีการศึกษา 
4)  ควรมีการด าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะการคิดและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขให้เป็น
ระบบทุกปีการศึกษาโดยเน้นการประชาสัมพันธ์การประสานงานมีส่วนร่วมและช่วงเวลาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขันไม่ควรกระทบกบัการเรียนการสอน 
5)  ควรมีการด าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะในการแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงใหเ้ป็นระบบทกุปีการศึกษาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนรักการอ่านรกัการ
เรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
เห็นความส าคัญของท้องถ่ินความเป็นไทยและมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
6)  ควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม และบนัทึกกิจกรรม น ามาท าสถิติไว้ทุกปีการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบแนวโน้มของระดบัความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้ปกครองและชุมชนต่อสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสรมิโครงการที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพือ่การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์                                       

  5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
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17. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
17.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.28 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                    10.00 9.04 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.31 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.17 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุต ามปรัชญา ปณิธาน พันธ กิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเ นินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่ ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.76   ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   84.76     คะแนน  มีคุณภาพระดับ   ดี 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
 
จุดเด่นของโรงเรียน 
  1.  ผลการพฒันาตามจุดเน้นทีเ่ป็นอัตลักษณ์  ดีมาก  โดยผู้เรียนมีมารยาทดี  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  รวยน้ าใจ  
โดยด าเนินการตามโครงการ  กิจกรรมทีห่ลากหลาย  สถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ตามเอกลักษณ์  
โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี  สถานศึกษาด าเนินการตามโครงการพิเศษ  เพื่อส่งเสริมบทบาท  โดยน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์  นอกจากนี้  คณะกรรมการสถานศึกษา  ด าเนินการร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ทุกด้านตามบทบาทหน้าที่  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  สถานศึกษา
ด าเนินการเพื่อรักษามาตรฐาน  โดยเฉพาะการส่งเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้  สอดคล้อง
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง  ด้านแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 
      2.  ครูมีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ  มีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ  ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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       3.  สถานศึกษามีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสงักัด  ระดับดี 
และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  3  ปี  ย้อนหลงัมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ  ต้องปรับปรงุ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษา
และพลศึกษา  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
     2.  การก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพฒันาไปสู่
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
     1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1)  ผู้เรียนควรได้รบัการพัฒนา  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา และสงัคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามล าดับ  โดยจัดกิจกรรมโครงงานใหห้ลากหลายและสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง  หมั่นทดสอบ  
นอกจากนี้  ครูควรจงูใจให้ผูเ้รียนได้เรียนรูอ้ย่างจริงจัง  ทั้งด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน  นอกหอ้งเรียน  ครูควร
ปรับการเรียนรู้ ให้สมดุลระหว่างภาคความรู้  และภาคปฏิบัติ  ใช้ผลการประเมินหรือผลการทดสอบเพื่อปรบัการ
เรียนรู้หรือปรับกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นใหเ้กิดความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  ตามจุดหมาย  หรอืตัวบ่งช้ี  
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  2)  ครูควรพัฒนาปรบัปรุงแบบข้อทดสอบให้มีความหลากหลาย  โดยพิจารณาให้แบบทดสอบมีคุณภาพ
และเทียบเคียงได้รับรูปแบบข้อทดสอบของ  สทศ. หมั่นทดสอบเป็นระยะๆ  ใช้ผลทดสอบเพื่อพฒันาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
     2.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิง่ข้ึนต่อไป  โดยใช้การ
ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  ที่ประกาศในกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553  โดยเฉพาะ
การน ามาตรฐานของต้นสงักัดและสิง่ทีส่ถานศึกษาต้องการเน้นเป็นเป้าหมายในแผนงาน  โครงการใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทกุฝ่าย  ก ากับ ติดตามการด าเนินการเป็นระยะๆ  ประเมินผล  น าผลประเมินมาสงัเคราะหเ์พื่อ
จัดท าเป็นรายงานประเมินตนเอง  ใช้ผลการประเมินตนเองเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในปีต่อไป  ด าเนินการเช่นน้ีอย่างต่อเนือ่งตลอดไป  
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     1.  โครงการอนรุักษ์พลังงานในโรงเรียนร่วมกบั ปตท. 
     2.  โครงการรักษ์สิง่แวดล้อมประดิษฐเ์ศษวัสดุจากเศษกระป๋อง 
     3.  โครงการการเขียนโปรแกรม  GSP 
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18. การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศกึษา 
 18.1  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้จัดแบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเป็น  4  ฝ่าย 
โดยแบ่งเป็น  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายบรกิาร  ผู้บริหารยึดหลักการบรหิาร/
เทคนิคการบรหิารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM) โดยน ามาใช้ในบริบทของ
สถานศึกษาดังนี ้
      การกระจายอ านาจ (Decentralization ) 
      ในการตัดสินใจด้านวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
     งานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 
      การพัฒนาระบบสาระสนเทศ 
SBM  คือ     โดยการกระจายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่สถานศึกษารวมทัง้จากผู้บริหารสู่ครู ผู้ปกครอง 
แนวคิดทางการบริหาร   ชุมชน และนักเรียน 
และการจัดการศึกษา    
ที่มุ่งให้สถานศึกษา                 การพัฒนาความรู้และทักษะ 
มีอิสระในการบริหาร     ความรู้และทักษะในการวางแผน ภาวะผู้น า และเทคนิควิธีการท างานอ่ืนๆ 
วิชาการ บุคลากร                
งบประมาณ  และ                 การสร้างแรงจูงใจ 
การบริหารทั่วไปภายใต้    ให้สถานศึกษามีอิสระในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่ก าหนด      
 
      การมีส่วนร่วม (Participation) 
      สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ครูผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา 
 
 การตรวจสอบและความโปร่งใส 
 (Accountability  and  Transparency) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนรว่มในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ 

สมาคมครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-งานวางแผนและบริหาร
วิชาการ 
 

-งานพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน 
 

-งานวัดและประเมินผลการ
เรียน 
 

-งานทะเบียนนักเรียน 
 

-งานนิเทศการศึกษา 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-งานวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

-งานแนะแนวการศึกษา 
 

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานพัฒนาองค์กร 
 

-งานบริหารบุคคล 
 

-งานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

-งานการเงินและบัญช ี
 

-งานบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

-งานบริหารส านักงาน 
 

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานบริหารกิจการฝ่าย
ปกครอง 
 

-งานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

-งานสนับสนุนความอบอุ่น
และความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 

-งานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
 

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

-งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
 

-งานชุมชนสัมพันธ์ 
 

-งานสวัสดิการ 
 

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนและชุมชน 
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 18.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
    “ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแหง่การเรียนรู้   สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   ยกระดับการมสี่วนร่วม    น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 
พันธกิจ 

เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนา  ดังนี้ 
       1) ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 2) สรรหาและพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
 3) พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 4) พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  
 5) ยกระดับการบรหิารแบบมสี่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 

6) น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล  
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสาธารณะ รักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.5 กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
1.6 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
1.7 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
ปกครอง/ฝ่ายบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยุทธศาสตร์การสรรหา
และพัฒนา คุณภาพ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

2.1 กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษา
ได้เต็มตามศักยภาพ 
3.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของชุมชน 
3.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 

ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ 

4.1 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอมีคุณภาพ 
4.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ 
ฝ่ายบริการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์
การยกระดับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 

5.1 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์
การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 กลยุทธ์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  เพื่อใหบ้รรลพุันธกิจ  โรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   - ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   - ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมบรหิารแบบมสี่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ยุทธศาสตร์การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  : องค์กรแห่งการเรียนรู ้
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน    

โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยด าเนินการผ่าน
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  67.97 มีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณที่สูงข้ึน และมีผลการเรียนระดับ 3  ข้ึนไป  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   โดยผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา  
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   ส่งผลให้ผู้ เรียนร้อยละ 56.30   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ และ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละตามที่โรงเรียนก าหนด  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรูท้ัง้ดว้ย
ตัวเอง และการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  โดย
ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  โครงการ 
SBMLD กิจกรรมชุมนุม ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าเสนอและร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ จนได้รับการยกย่อง
และได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับประเทศ  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  85.00  มีความสามารถในการท าโครงการ  
โครงงาน  ช้ินงาน  ผลผลิต  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง   โครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  99.67  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
และสังคมศึกษาฯ   ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 
72.18  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  และมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-Net) ของผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และสังคม
ศึกษาฯ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน  การท างานหรืองานอาชีพ    โดยผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
ตามโครงการ SBMLD  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  85.45  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และมีผลการเรียนระดับ  3  ข้ึนไป โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่
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ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  97.37  มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถ่ิน  เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   โดยผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีของท้องถ่ิน
ร่วมกับชุมชน  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  95.14  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  มีผลการประเมินใน
ระดับมาก  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ   
วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง และ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอย่างหลากหลาย ตามโครงการส่งเสริมทกัษะ
การคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  92.81 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  และมีผลการเรียนระดับ  3  ข้ึนไป  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ  ส่งผลให้
ผู้เรียนร้อยละ  96.61 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินในระดับมาก  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม  โดยผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ  96.5 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมมีผลการประเมินในระดับมาก  
จนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ลูกเสือนานาชาติ ต่อเนื่องทุกปี  
รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลอันดับ 5 ของโลก ชนะเลิศ ASEAN School Games  ชนะเลิศทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  นักเรียนทุนพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประเทศ ชนะเลิศ
ระดับประเทศละครภาษาอังกฤษ  รางวัลระดับประเทศคนเก่งโรงเรียนในท้องถ่ิน  รางวัลชนะเลิศคัดลายมือ
ภาษาจีนได้ทุนศึกษาดูงานประเทศจีน  คะแนน O-NET คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัด
ขอนแก่น   

  

ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  รายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายงานโครงการส่งเสริมการท าโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายงานโครงการความเป็นเลศิของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  รายงานโครงการ     สะเต็มศึกษา  รายงานการท า
สิ่งประดิษฐ์/ช้ินงาน STEM ของนักเรียน แบบประเมินตนเองของผู้เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การ
สื่อสาร  การท างาน  แบบประเมินผู้เรียน สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แบบ
ประเมินผู้เรียน ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา  2561   รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา  2561  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD)  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ภาษาจีน  วิชา คอมพิวเตอร์ /
วิทยาการค านวณ  วิชา กีฬาตามความถนัด (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล)  วิชา ผลิตได้ ขายเป็น (อาหารเพื่ออาชีพ, 
งานประดิษฐ์)  วิชา ศิลปะตามความถนัด (กีตาร์)  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  รายงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง รายงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 – ม.6 รายงานบันทึกคนดีศรีเมือง
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พล รายงานกิจกรรมไหว้ครู รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รายงานกิจกรรมสภานักเรียน โครงการสืบสานภูมิปัญญา 
โครงการมารยาทไทย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายงานกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ  เช่น งานแห่เทียนพรรษา, 
งานวันลอยกระทงแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาหน้าที่พลเมือง รายงานภาวะโภชนาการของผู้เรียน 
รายงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน  แบบประเมินใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนแบบประเมินคุณธรรมของผู้เรียน 

 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในแต่ละ
ระดับช้ัน  
2. โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้  

3.1 โครงการความเป็นเลิศของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 โครงการ  SBMLD 
3.3 โครงการสะเต็มศึกษา 
3.4 จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา สุขศึกษา ม.5 คอมพิวเตอร์ ม.3 

วิทยาศาสตร์ ม.2  ศิลปะ ม.4 
4.  ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ครูมีการจัดการเรียนเรียนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกระดับช้ัน และครูผู้สอนมีการ
ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  โรงเรียนได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ข้ึนไป บรรลุตามค่าเป้าหมาย  และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่    
6.  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน EC , CP ,EEC ,โครงการ 
SBMLD (รายวิชาเพิ่มเติมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  
7.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ถึง ม.6  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน  กิจกรรมาสภานักเรียน  กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
8.  นักเรียนทุกคนเป็นศาสนิกชนจึงได้รับการฝึกฝนมารยาทชาวพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยจึงเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 122 
 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. โรงเรียนควรยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา 6 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การพัฒนาผู้เรียนในการสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งควรพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตสื่อ หรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบ
บล็อก, เพจ, วีดีโอ และเว็บไซต์ เป็นต้น 
4. โรงเรียนควรด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
 
นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี   

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 

 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
1. โรงเรียนควรมีการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเพิ่มข้ึน   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง    
2. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกคนให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลาย ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
3. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกรายวิชา ให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตลอดจนการ
จัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

 
 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน    
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้ SWOT ผ่าน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
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แผนพัฒนาการศึกษา ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป  
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้    
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน จัดส่งผลการประเมินตนเอง น าข้อมูลผลการปร ะเมินตนเองมา
วิเคราะห์ เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ   PDCA   
เป็นแบบอย่างได้  มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ด้านบริหารอัตราก าลังและทรพัยากร
ทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ พิจารณาได้จากการจัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี การ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการรู้จัก
นักเรียนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อภายในและ
ภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  แบบบันทึกโฮมรูม ประสบผลส าเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่  
ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน มีระบบนิเทศ
ภายในทั้ง  4  ฝ่าย  อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 
การตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา และการปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา พิจารณาจากรายงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  มีข้อมูลจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายฝ่ายและโรงเรยีน
ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจและแก้ไขปัญหา จากผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน การเข้าร่วมประชุมรวมทั้งให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ส่งผลให้
โรงเรียนประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศ ยกย่องให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน 
เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการ
ประกวดแผนพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ  และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป   โรงเรียนบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร    ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการ
นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  มีการน าข้อเสนอแนะมาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งผลให้
โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป   โรงเรียนส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร   
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
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ของผู้เรียน   โดยมีการจัดท า ID Plan มีการสรุปช่ัวโมงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Communication : PLC) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป   โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคม  ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  โดยโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัย ใช้การได้ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น เพียงพอส าหรับนักเรียน มีการด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ 
และเสริมสร้างความปลอดภัย ผ่านโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชมเชยระดับประเทศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานระดับชาติ   Prime  Minister  
Road  Safety  Awards  รางวัลโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
ระดับทอง  และมีผลการประเมินในระดับ  4  ข้ึนไป  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม กับสภาพของโรงเรียน    
มีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SiS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ B - Classroom ระบบ 
Secondary bookmark โปรแกรม Student care ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาข้ึนเอง โปรแกรมจัด
ตารางเรียน 6.06 โปรแกรมตรวจข้อสอบ Chexmaster ระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ สถิติ
การใช้ิอินเตอร์เน็ต ระบบการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าข้อมูลกิจกรรมชุมนุม 
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีห้องเรียน Smart Classroom 
อย่างน้อยอาคารละ 3 ห้องเรียน ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ส่งผลให้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครู  
มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนจนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลการประเมินในระดับ  4  ข้ึนไป  โรงเรียน
ส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีการพัฒนาทั้งด้านความคิดและจิตใจ มีการถ่ายโอน
ความรู้สู่บุคคลและชุมชน  และมีการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร  มีการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยโรงเรียนพัฒนาครู
และผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผ่านโครงการสง่เสรมิ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง  ส่งผลให้ประสบผลส าเร็จไดร้บัรางวัล
ระดับประเทศโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน  เป็นศูนย์ SMT โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  เป็นศูนย์ STEM Education อปท. 10 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  เป็นโรงเรียนอุปภัมถ์กระทรวงยุติธรรม  และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป   
 

ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพ
จริงของสถานศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี รายงานโครงการ/กิจกรรมประจ าปี รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
การศึกษา  รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนอัตราก าลัง  รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน   ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน   แบบบันทึกโฮมรูม รายงานการนิเทศ
การเรียนการสอน  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้และของ
ฝ่าย  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รายงานการประชุม / ภาพถ่าย  รายงานการประชุมเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ / แผนปฏิบัติการปีการศึกษา / เห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา / เห็นชอบการซื้อหนังสือเรียน  รายงานกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน / ภาพถ่าย ใบประกาศ โล่ เกียรติบัตร  ID Plan  สรุปช่ัวโมงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายงานการประชุม  PLC แบบส ารวจ/แบบประเมิน  
ระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย  ได้แก่  ระบบ S.I.S. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ระบบ E-
Classroom (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ระบบ secondary  bookmark  โปรแกรม Stu Care ในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฝ่ายปกครอง)  โปรแกรมจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 6.06 (ฝ่ายวิชาการ)  
โปรแกรมการตรวจข้อสอบ  Chexmaster (ฝ่ายวิชาการ)  ระบบการตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียน (ฝ่าย
ปกครอง)  ระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ระบบสถิติการใช้
อินเตอร์เน็ต (ห้องคอมพิวเตอร์) ระบบปฏิบัติการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุด) 
ระบบจัดท าข้อมูลชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ)  บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อ (งานแนะ
แนว)  ระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (งานแนะแนว)  แบบประเมิน/แบบสอบถามอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  
จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  
ด้วยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจในการจัดการศึกษา  
ด้วยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ให้มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เก็บข้อมูลจากการประชุมครูประจ าเดือน การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน  
ศึกษาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาจากการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
2.  โรงเรียนมีการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
3. โรงเรียนมีการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา และมีการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยการ
รายงานผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม การสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตลอดจนการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อชุมชน 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารอัตราก าลัง โดยการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรที่จะเกิดข้ึน เพื่อให้องค์กรมี
อัตราก าลังคนตามจ านวน คุณสมบัติและในเวลาที่ต้องการและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สถานศึกษาวางไว้  และมีการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนรายบุคคล  การคัดกรอง
นักเรียน  การส่งเสริมพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการ
ส่งต่อภายในและภายนอก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  หน้า 126 
 

 
 

6. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง  เช่น การสะท้อนผลการปฏิบัติงานประจ าฝ่าย/กลุ่มสาระฯ   
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
7. โรงเรียนมีข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล, รายกลุ่มสาระการเรียนรู้, รายฝ่าย และโรงเรียน 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการแสดงความคิดเห็น  ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานร่วมกัน  โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายโดยมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา  การประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  การประชุมกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบกิจการต่างๆของ
โรงเรียน มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนหลากหลาย หลักสูตรมีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน รวมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
10. โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
11. โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระครอบคลุมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีปฏิทิน
ในการด าเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน  
12. โรงเรียนมีการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของทุกกล่มสาระการเรียนรู้ตาม
แผนการด าเนินการ มีการด าเนินการตามแผน มีการประเมินจากผลการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการ
น าข้อเสนอแนะจากการด าเนินการมาปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป 
13. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสังกัด   ครูและบุคลากร รอบ
รู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แล้วน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
14. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกต่อการด าเนินงานท า
กิจกรรมต่างๆ  มีสถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง และร่มรื่น  มีค าสั่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคาร
สถานที่อย่างชัดเจน  มีระบบการจัดการดูแลอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีการด าเนินการ
จัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย  
15. โรงเรียนมีห้องเรียน Smart Classroom อย่างน้อยอาคารละ 3 ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
16. บุคลากรครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดและจิตใจ  รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ 
17. ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาทักษะความสนใจของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ  เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจากกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัดให้ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริมด้านความเป็นเลิศและความถนัดของนักเรียนให้มีการพัฒนาทั้งด้านความคิดและจิตใจ             
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมบ่อยครั้งท าให้มผีลกระทบต่อเวลาเรยีน 
2. ควรปรับปรงุระบบสุขาภิบาล หอ้งน้ านักเรียนและหอ้งน้ าตามอาคารเรียนและเพิ่มจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอตอ่
จ านวนนักเรียน 
3. จัดหาพื้นที่ในการรบัประทานอาหารให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
-โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

  -โครงการส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือทางการศึกษา 
-โครงการ SBMLD 
-โครงการจัดหาและพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนควรบรูณาการการจัดกิจกรรมทีม่ีรปูแบบใกลเ้คียงกัน จัดในวันเดียวกัน 
2. โรงเรียนควรปรับปรงุระบบสุขาภิบาล สร้างห้องน้ านักเรยีนและห้องน้ าตามอาคารเรียนและเพิ่มจ านวนห้องน้ า
ให้สะอาดเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
3. โรงเรียนควรปรับปรงุและจัดหาพื้นที่ในการรบัประทานอาหารใหเ้พียงพอกบัจ านวนนักเรียน 
 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน    
  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง   
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ  แสดงออกแสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
โดยครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา ส่งผลให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เลื่อน
วิทยฐานะที่สูงข้ึน  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป  ครูผู้สอนมีการ
ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ครูสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย   โดยครูผู้สอนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ที่สอน ผ่านโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ (Computer Program : CP) กิจกรรมพัฒนาและวิจัยสื่อเพื่อการศึกษา  ส่งผลให้
ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เลื่อนวิทยฐานะที่สูงข้ึน  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลการ
ประเมินระดับ  4  ข้ึนไป  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  
ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยครูสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูผู้สอนมีการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่าผู้เรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้คู่ คุณธรรม  มีระเบียบวินัย 
ช่วยเหลือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ประสบผลส าเร็จในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และมีผลการ
ประเมินระดับ  4  ข้ึนไป  ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูล
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ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  โดยมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล น าไปวางแผนจัดการเรียนรู้ 
ครูมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและน าผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุตามตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจ กรรม
พัฒนางานทะเบียนนักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล กิจกรรมตลาดนัด 0, ร, มผ. ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผลคะแนน O-NET สูง
กว่าระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, และระดับประเทศ นักเรียนมีปัญหาผลการเรียนจ านวนลดลง และมีผลการ
ประเมินระดับ  4  ข้ึนไป  ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรมนิเทศภายใน คู่มือ  PLC กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   ส่งผลให้ครูผู้อนมีการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอน และ
สร้างนวัตกรรมของครูในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินระดับ  4  ข้ึนไป 

ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู ้   แบบตรวจสอบรายการ (Check-List))  แบบส ารวจแหลง่สบืค้นทางอินเตอรเ์น็ต  ทะเบียนสื่อ/
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  ทะเบียนการใช้สื่อ/ใช้แหล่งเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินแผนงาน/โครงการ /
กิจกรรม ดังนี้ กจิกรรมปฐมนเิทศ กจิกรรมปจัฉิมนิเทศ กิจกรรมโฮมรูม กจิกรรมเยี่ยมบ้าน กจิกรรมเครอืข่าย
ผู้ปกครอง กจิกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กจิกรรมประชุมผูป้กครอง กจิกรรมสภานักเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครทูี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุม่สาระฯ กจิกรรมแนะแนว  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ทุน กยศ. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมกีฬาสี   สรุปวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล  ข้อมูลแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  กรส.1 , กรส.2  ก าหนดการสอน  รายงานการใช้
หลักสูตร บันทึก PLC  สารสนเทศการประชุม/อบรม/สัมมนา   ตารางสอนของคร ู  แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกหลงัสอน  วิจัยในช้ันเรียน  ภาพถ่ายกิจกรรม  เกียรติบัตร โลร่างวัล   
 

จุดเด่น 
1. ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์ที่มีทั้งระบบอินเตอร์เน็ตมีสาย และอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีจุดกระจายสัญญาณ
ครอบคลุมทั้งโรงเรียน บุคลากรครูและนักเรียนมีรหัสผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคน 
 3. ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา 
 4. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร  การประเมินครูผู้สอนมีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมการบริหารการ
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
6. ผู้สอนให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการ
ดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  กรส.1 กรส.2 ก าหนดการสอน และ
รายงานการใช้หลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
7. ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกระบวนการ PLC ที่ปรากฏชัดเจน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกัน ควรมีการอบรมหรือโรงเรียนควรมีแนวทางกรอบของ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอน และการจัดการแบบ Active Learning เพื่อให้ครูได้พัฒนา
อย่างสม่ าเสมอและทันสมัย 
2. โรงเรียนควรสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย แนะน าการใช้สื่อรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
3. จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมากข้ึน 
4. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรน าผลจากการด าเนินงาน มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้แล ะปรับใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
  -โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  -โครงการส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนควรสง่เสรมิครผูู้สอนทุกคนใหจ้ัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา ครูควร
จัดการเรียนรู้ Active Learning ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา 

2. หน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนควรสนบัสนุนการพฒันาสื่อการเรียนรู้ทีท่ันสมัย อบรมพฒันาให้ความรูก้ารใช้
สื่อรปูแบบใหมเ่พื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
3. สร้างความตระหนักและพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมากขึ้น 
4. ควรมีการทบทวนและให้ความส าคัญในการน าผลจากการด าเนินงาน มาพฒันาการจัดการเรียนรู้และปรับใช้กบั
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสรมิโครงการที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพือ่การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์                                       
5) ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1)  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัตงิานให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
  2)  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทันสมัย  ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน  เพื่อพฒันาและต่อ
ยอดการเรียนรูท้ี่สงูข้ึน 
  3)  จัดบริการด้านคลินิกการเรียนรู้และสร้างศูนย์การเรียนรู ้เพื่อให้บริการนักเรียน  ชุมชนและประชาชน 
  4)  ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน  ครู  ผู้บรหิารและบุคลากรกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  ยุโรป เพื่อพฒันาประสบการณ์  และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
  5)  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
   6)  สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มี
คุณภาพและเพียงพอ 
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ส่วนท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best  Practices และ  

แบบรายงาน  “วิธีหรือแนวทางปฏิบตัิที่เปน็เลศิ”  ส าหรับสถานศกึษา 
 
ชื่อผลงาน (Best Practice) โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์   

                         กีฬาและนันทนาการ 
ค าส าคัญ  ความเป็นเลิศวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป ์ กีฬาและนันทนาการ 
ประจ าปีการศึกษา  2561 
1.บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา  6  ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนเมือง
พลพิทยาคม  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่  1.1  กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   กลยุทธ์ที่  1.7  กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ  และยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลยุทธ์ที่  6.1  กลยุทธ์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  เพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  “ภายในปีการศึกษา  2564  โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม  องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ยกระดับการมีส่วนร่วม  น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  จากความส าคัญดังกล่าว  การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนนั้นไม่อาจบรรลุ
จุดหมายได้  ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมที่โอกาสให้นักเรียนได้น าความรู้ความเข้าใจและทักษะความรู้จากการเรียน
ในห้องเรียนมาใช้โดยการปฏิบัติจริง  และน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณชน   
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนทุกคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 
2560 เห็นควรให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จึง ได้จัดท า
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
นี้ข้ึน 
 
สภาพท่ัวไป 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่   1  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
โทรศัพท์  043-009861  โทรสาร  043-009616   Website : http://www. Mpk.ac.th   สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ปีการศึกษา  2561  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 74 ห้องเรียน มีนักเร  ียนจ านวน 3,061  คน โรงเรียนมีเนื้อที่  119  ไร่ 1 งาน 
9 ตารางวา ปัจจุบันมี นายประสาน  กองทอง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งของสถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน
ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ  และโรงเรียนพล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น  เขต 25  ตลอดจนส านักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ  มีประชากรประมาณ 2,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย  ทิศใต้  ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้าน
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จัดสรร  ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก  ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง 
 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน ควบคู่คุณธรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ส ารวจความต้องการของผู้เรียนตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างระหว่างบุคคล ตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมซ่อมเสริม มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบศักยภาพมีความสุขจากการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้ วยตนเอง และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา  
คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ และจัดท าโครงการกิจกรรมรองรับบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 3.  ตรวจสอบผลการด าเนินการโดยน าผู้เรียนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในโอกาสต่างๆ ทั้งใน
ระดับโลก  ระดับนานาชาติ  ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
 4.  ประเมินผลการด าเนินโครงการและปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จากการนิเทศติดตามของ
ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบ และขยายผลความส าเร็จถ่ายทอดสู่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

1. เพื่อพฒันาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ  
ของผู้เรียนทกุคน 

2. เพื่อน าผูเ้รียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ 
เข้าร่วมแข่งขันในระดบัต่าง ๆ  

3. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมทีักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร ขยัน  อดทน  ละเอียด 
รอบคอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปรมิาณ  : ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมทกุคน 

มีส่วนร่วมในโครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม ในระดับดมีากขึ้นไป 

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแข่งขันระดบัโลก ระดบันานาชาติ ระดับประเทศ และระดบัภูมิภาค 
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2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางท่ีเป็นเลิศ 
  
ขั้นตอนท่ี 1 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 2 

 
 
 
 

 
 
ขั้นตอนท่ี 3  

 
 
 
 

 
 

 
ขั้นตอนท่ี 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

P (Planning) 
ประชุมวางแผนการ

ด าเนินโครงการ 
 

D (Doing) 
ด าเนินการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา 

C (Checking) 
ประเมินสรปุผลรายงาน

การด าเนินกจิกรรม 
 

A (Action) 
รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
และน ามาพฒันาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องในรอบปีต่อไป 
 

1.ส ารวจความต้องการของผูเ้รียนตามอจัฉริยภาพที่แตกต่างระหว่างบุคคล 
ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
 

 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความเป็นเลิศด้านด้านวิชาการ  ศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการใหก้ับผู้เรียนทุกคนในรายวิชา
พื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมชุมนุม 
2. จัดท าโครงการ กจิกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
3. ด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม 
4. ฝึกซ้อมทักษะให้ผูเ้รียนตามอัจฉริยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ 

 

1. น าผู้เรียนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในโอกาสต่างๆ ทั้งใน
ระดับโลก  ระดบันานาชาติ  ระดับประเทศ และระดบัภูมิภาค 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ กจิกรรม และสรุปรายงานผลการ
แข่งขันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ยกย่อง แสดงความช่ืนชมยินดี สร้างแรงบันดาลใจใหผู้้เรยีนมุ่งมั่นสู่
ความส าเรจ็อย่างมีคุณธรรม 
 

 

1. ประเมินผลการด าเนินโครงการและปรบัปรุงพฒันาใหม้ีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
2. นิเทศติดตามของผูบ้รหิารหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบ 
3. ขยายผลความส าเร็จถ่ายทอดสู่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 
4. น าข้อเสนอแนะในรอบปีที่ผ่านมาสูก่ารพฒันาหรือปรบัปรุงใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
  จากการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและ
นันทนาการ  ปีการศึกษา  2561  พบว่าการด าเนินโครงการ โดยภาพรวมสามารถด าเนินโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ  95.38   
ตรงตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  แบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบ  
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศที่สูงข้ึน  และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีมากข้ึนไป   
 
4. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 บุคลากร (Man) ครู บุคลากร ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีเทคนิควิธีการฝึกซ้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ  
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ พร้อมที่จะแข่งขันในระดับต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ 
 4.2 การบริหารจัดการ (Management) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนตามอัจฉริยภาพแต่ละบุคคล 
 4.3 สื่อ อุปกรณ์ (Material)  มีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  แบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบ  เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  และวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ   
 4.4 งบประมาณ (Money) สถานศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณ และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวกประหยัด และคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมครอบคลุมผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษ มีปฎิทินในการด าเนินการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

 
5. แนวทางพัฒนาให้ยั่งยืน  
 เนื่องจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ  
ปีการศึกษา  2561  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะใน 
ท างาน ประสบผลส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พื้นฐานในการท างาน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อาศัยเงื่อนไขความรู้  คือหลักการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา
และนันทนาการ  และเงื่อนไขคุณธรรม  คือ  มีการท างานด้วยความพากเพียร  พยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด  
รอบคอบ มีวินัย และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ปฏิบัติงานภายใต้  3  หลักการ  คือ  ความพอประมาณ  การใช้วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  ในการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  ความมีเหตุผล  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน
ต่างๆ ตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างของบุคคล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ
ค้นพบตัวเอง มีความก้าวหน้าในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผล  4  มิติ  
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คือ  ด้านวัตถุ  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร  ที่มีคุณภาพ  เพียงพอต่อการด าเนินงาน ผู้เรียนประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านสังคม  ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและการก่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเอื้ออาทร  ด้านสิ่งแวดล้อม  นักเรียนได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรับใช้ในวิถีชีวิต  และด้านวัฒนธรรม  
ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของนักเรียน  โดยอาศัย  3  ศาสตร์  คือ  
ศาสตร์สากล  การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ  
ศาสตร์พระราชา  หลักการทรงงานข้อที่  1  จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  ข้อที่  10  การมีส่วนร่วม  
ข้อที่  21  ท างานอย่างมีความสุข  ข้อที่  22  ความเพียร  และข้อที่  23  รู้  รัก  สามัคคี  และศาสตร์ภูมิปัญญา  
ครูผู้สอนน าภูมิปัญญาท้องถ่ินสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุต ์
สร้างสรรค์ผลงานจนประสบผลส าเร็จ                                                      
  ดังนั้น  การด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและ
นันทนาการ  ปีการศึกษา  2561  ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการด าเนินงาน  มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ 
6. การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
    การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน  ระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน เป็นศูนย์ STEM ศึกษา อปท. 10  เป็นศูนย์  SMT ของ สสวท.  
เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม  เป็นโรงเรียนต้นแบบถนนปลอดภัยในสถานศึกษารางวัลชมเชย
ระดั บปร ะ เทศ  เป็ นแบบอย่ า งของ โ ร ง เ รี ย นให้ กั บส ถานศึกษาอื่ น เ ข้ ามา ศึกษาดู ง านอยู่ เ สมอ   
    การขยายผล  ได้เผยแพร่ผลงานที่ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  ของโรงเรียน   ที่หน้าเสาธง  เผยแพร่ทาง Face book, Website โรงเรียน, วารสารของโรงเรียน  
ผู้บริหาร ครูบุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักสูตรคุรุพัฒนา  และ ได้รับเชิญไปบรรยายในโอกาสต่าง ๆ เสมอ 
   รางวัลท่ีได้รับ  ปรากฏผลดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
1 การแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์โลก ชนะเลิศระดบัโลก สมาคมมวยโลก 
2 การแข่งขันวอลเลยบ์อลชายหาด ล าดับที่ 5 ของโลก Fivb สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่าง

ประเทศ 
3 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ชนะเลิศทวีปเอเชีย AVC สหพันธ์วอลเลยบ์อลแหง่

เอเชีย 
4 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ชนะเลิศระดบั ASEAN กรมพละร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยทีเ่ป็นสมาชิกอาเซียน 
5 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม กฟภ. (PEA) , ยุวชน 

เอสโคล่า , กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชนะเลิศระดบัประเทศ 
 

การไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย 
 

6 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม รุ่น 14 , 16 , 18 ปี 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชนะเลิศระดบัประเทศ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

7 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กีฬาเปตองกีฬากระโดดสูง กระโดดไกล และ กรฑีา 

ระดับประเทศ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองระดับประเทศ 
เหรียญเงินระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
8 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชมเชยระดับภาคฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
9 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ยุวชนเอสโคล่า  ชนะเลิศระดบัภาค 

 
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหง่
ประเทศไทย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
10 งานชุมนุมลกูเสือโลกครัง้ที่ 24 ณ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 
ผ่านการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
ชุมนุมลูกเสอืโลก 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

11 งานชุมนุมลกูเสือนานายชาติ  ณ ประเทศอังกฤษ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมลูกเสอืนานาชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

12 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม เหรียญทอง ระดบั
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ระดบัช้ัน ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

14 การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ระดบัช้ัน ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

15 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ รางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

16 การแข่งขันคนเกง่โรงเรียนในท้องถ่ินระดบัประเทศ ผา่นการสอบคัดเลอืก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
17 โครงงานภาษาไทยระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
18 โครงงานภาษาไทยระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
19 โครงงานภาษาไทยระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศระดบัภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
20 โครงงานภาษาไทยระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศระดบัภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
21 กล่าวสุนทรพจน ์ ชนะเลิศระดบัภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
22 การแข่งขัน Thailand green mech 2018  

Rookie  Inspiration Award  ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ชนะเลิศระดบัประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร

เหนือ 
23 การแข่งขัน Thailand green mech 2018  

Rookie  Inspiration Award  ระดับช้ัน ม.ปลาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ 

24 การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ินระดบัช้ันม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

25 โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
26 โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
27 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ชมเชยระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
28 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชมเชยระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
29 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

30 นักเรียนผ่านการสอบชิงทุน พสวท.สาขาคณิตศาสตร ์ ระดับประเทศ สสวท. 
31 นักเรียนผ่านการคัดเลอืกค่ายโอลิมปกิค่าย 2  ระดับประเทศ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
32 นักเรียนสอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ระดับประเทศ 
สทศ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
33 โครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

34 การแข่งขันเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ชมเชยระดับประเทศ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 

35 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับภาคฯ 

กระทรวงยุติธรรม 

36 โครงงานสังคมศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาคฯ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

37 โครงงานสังคมศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับภาคฯ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
38 การแข่งขันวงดนตรลีูกทุง่  ชนะเลิศระดบัประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 39 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายส ี ชมเชยระดับประเทศ 
40 การแข่งขันวงดนตรลีูกทุง่ (คอมโบ้) พรอ้มหางเครื่อง 

เทิดไท้คีตราชันย์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ 

เทศบาลเมอืงบรรีัมย ์

41 น าเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ถ่ายทอดรายการช่อง NBT รายการช่อง NBT 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
42 การแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตอง (พานบายศรี) ระดบั 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

43 การแข่งขันการสร้าง Home Page ระดบัประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
44 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เหรียญทองระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 45 โครงงานอาชีพระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองระดับประเทศ 
46 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น เหรียญทองระดับประเทศ 
47 การแข่งขันการสร้าง Motion Info graphic เหรียญทองระดับประเทศ 
48 การแข่งหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.ปลาย เหรียญทองระดับประเทศ 
49 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.ปลาย เหรียญเงินระดับประเทศ 
50 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.ต้น เหรียญเงินระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
51 โครงงานภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศระดบัประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
52 ละครภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

53 โครงงานภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
54 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนระดบัช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น  ได้รับทุนศึกษาดูงานประเทศจีน 
รางวัลชนะเลิศคัดลายมือ
ภาษาจีนระดับประเทศ 

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ภาษาจีน 
 

55 การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ินระดบัประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

--------------------------------- 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๓  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีใจความส าคัญ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ จัดให้มีประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

ทั้งน้ีเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ีเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
    
 

                  
(นายประสาน   กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ดีเลิศ 

๒) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ และแกป้ัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุง 
      การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

*หมายเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา การประชุมของหัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย 
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า
เป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้ าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 

เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
เพือ่การประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่
สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน                                                                            
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหน่ึง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก    
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน  
ในการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   
เม่ือวันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑                                                                       
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

  

ทั้งน้ี  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
              
 
                             

                         
        (นายประสาน   กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  



- ๑ - 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ฉบับลงวันท่ี  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
---------------------------------- 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน   
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       
  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้              
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณ       
    ๑.๑.๑.๑) รอ้ยละ  ๘๕ ของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ผลการประเมินระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๑.๒) ร้อยละ  ๕๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
      ๑.๑.๑.๓) รอ้ยละ  ๖๕ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาภาษาจีน  
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 

   ๑.๑.๑.๔)  ร้อยละ  ๕๕  ของผู้เรียนมีการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป        
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา             
    ๑.๑.๒.๑) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕ ข้ึนไป 

    ๑.๑.๒.๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕ ข้ึนไป 

   ๑.๑.๒.๓) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาของผูเ้รียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
      ๑.๑.๒.๔) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาของผูเ้รียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
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  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
    ๑.๑.๓.๑) ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียน มผีลงาน / โครงการ / โครงงาน /สิ่งประดิษฐ/์ 
ช้ินงาน STEM  อย่างน้อยจ านวน ๑ ช้ินต่อระดับช้ัน  ( ม. ต้น , ม. ปลาย) 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
    ๑.๑.๔.๑)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน สามารถใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรู้  
การสือ่สาร  การท างาน ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๑.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียน สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๑.๔.๓)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       
    ๑.๑.๕.๑)  ร้อยละ  ๕๐  ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
                 ๑.๑.๕.๒)  ร้อยละ  ๕๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
                ๑.๑.๕.๓)  ร้อยละ ๖๐  ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯภาษาไทย  ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
                ๑.๑.๕.๔)  ร้อยละ  ๖๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
               ๑.๑.๕.๕)  ร้อยละ ๕๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
               ๑.๑.๕.๖)  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงานฯ  ตั้งแต่  ๓.๐๐ ข้ึนไป 
              ๑.๑.๕.๗)  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
              ๑.๑.๕.๘) ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  ตั้งแต่  ๓.๐๐  ข้ึนไป 
    ๑.๑.๕.๙) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
ผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 
   ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๑.๖.๑) รอ้ยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมทีักษะในการวางแผนและท างานครบตามล าดับ
ข้ันตอน ด้วยความพากเพียรพยายาม  ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ ผู้เรียนรักการท างาน   
มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและตอ่อาชีพสจุริต  หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๒) ร้อยละ  ๗๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน มีทักษะการสื่อสาร  ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
    ๑.๑.๖.๓) ร้อยละ  ๘๐  ของผูเ้รียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร ์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป     
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   ๑.๑.๖.๔) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ฟุตบอล มทีักษะการเล่นฟุตบอลผลการเรียนระดับ  ๓  ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๕) ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วอลเลย์บอล มีทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ผลการเรียนระดบั  ๓  ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๖) ร้อยละ  ๙๐  ของผูเ้รียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาหารไทย มทีักษะการท าอาหารไทย ผลการเรียนระดบั  ๓  ข้ึนไป     
    ๑.๑.๖.๗) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านสิ่งประดิษฐ์ มีทกัษะการประดิษฐ์  ผลการประเมินระดบั  ๓ 
     ๑.๑.๖.๘) ร้อยละ  ๗๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีต้าร์ มีทักษะการเล่นกีต้าร ์ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
    
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                
   ๑)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด         
    ๑.๒.๑.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๒) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความซือ่สัตย์สุจริต  ผลการประเมินระดบั  ๔   
ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๓) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความกตญัญูกตเวที  ผลการประเมินระดบั  ๔   
ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๔) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมเีมตตา กรุณา เอือ้เฟื้อเผื่อแผเ่สียสละเพือ่ส่วนรวม
และมจีิตสาธารณะ ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๕)  ร้อยละ  ๙๐   ของผูเ้รียนประหยัดและรูจ้ักใช้ทรพัย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
        ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
    ๑.๒.๒.๑) รอ้ยละ  ๙๐  ของผู้เรียน  นิยมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๒.๒) รอ้ยละ  ๙๐  ของผู้เรียน มีจิตส านึกในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๒.๓) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียน  มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีท้องถ่ินและแสดง
ความคิดเห็นที่เหมาะสม  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย         
๑.๒.๓.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม และ

สภาพแวดล้อม  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๓.๒)   ร้อยละ  ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสรมิสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างบุคคล  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
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  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑.๒.๔.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมสีุขภาพกาย  และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 

     ๑.๒.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง  ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๔.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  
นาฏศิลป์  และวรรณศิลป ์ ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๔.๔) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ  
ผผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๔.๕) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนอยูร่่วมกันในสงัคมได้อยา่งมีความสุขไม่ท าความ
เดือดร้อนให้กับผู้อื่น  ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
   ๕)  ใฝ่เรียนรูคู้่คุณธรรม 
    ๑.๒.๕.๑) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนเป็นคนช่างสงัเกตอยากรูอ้ยากเห็น   
มีความพยายามและตัง้ใจ  มีความขยันและอดทน มีความรบัผิดชอบ  ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๕.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมี สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ผลการประเมินระดับ 
๔  ข้ึนไป 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน       
    ๒.๑.๑) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสงักัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  ระดับ ๔  ข้ึนไป 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
    ๒.๒.๑)  โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  ผลการประเมินระดบั  ๔ ข้ึนไป   
  ๒.๒.๒)  โรงเรียนมีการน าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  PDCA  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๒.๒.๓)  โรงเรียนมีการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
     ๒.๒.๔)  โรงเรียนมีระบบการบรหิารอัตราก าลังและทรพัยากรทางการศึกษา 
ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๒.๒.๕)  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑร์ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๒.๒.๖)  โรงเรียนมีระบบนเิทศภายในอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์  ผลการประเมินระดับ  
๔  ข้ึนไป 
     ๒.๒.๗)  โรงเรียนมีข้อมลูจากรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล, รายกลุม่สาระ
การเรียนรู,้ รายฝ่าย และโรงเรียน  ผลการประเมินระดบั  ๔ ข้ึนไป 
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     ๒.๒.๘)  คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มสี่วนเกีย่วข้องแสดงความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานร่วมกัน  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป 
   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย       
    ๒.๓.๑) โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตร    ที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๓.๒) โรงเรียนมีกจิกรรมเสริมหลักสูตร    ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป   

  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ      
    ๒.๔.๑) ร้อยละ  ๑๐๐  ของครูมีแผนพัฒนาวิชาชีพ  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป   
     ๒.๔.๒) ร้อยละ ๘๕  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC   
ในการพัฒนางาน  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป        
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
        ๒.๕.๑) โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอ  ใช้การได้ดี  และสะอาดถูกสุขลกัษณะ  
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการประเมินระดบั  ๔ ข้ึนไป     
     ๒.๕.๒) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  มีพื้นที่สีเขียวรม่รื่น  เพียงพอ
ส าหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป    
     ๒.๕.๓) โรงเรียนด าเนินการจัดระบบปอ้งกันการบาดเจบ็ และสร้างเสริมความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการประเมินระดบั  ๔ ข้ึนไป    
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.๖.๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบรกิาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔ 
ข้ึนไป    
     ๒.๖.๒) โรงเรียนจัดให้มีหอ้งเรียน Smart Classroom  (ห้องเรียน Smart Classroom 
หมายถึง ห้องเรียนที่มโีปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์, เครือ่งเสยีง, ไมโครโฟน, visual) อย่างน้อยอาคารละ 3 
ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ผลการประเมินระดบั  ๔ ข้ึนไป    
  ๒.๗   เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
    ๒.๗.๑) โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  ผลการประเมินระดับ  ๔ ข้ึนไป    
 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
  ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
    ๓.๑.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
    ๓.๑.๒) ร้อยละ  ๘๕  ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning   ผลการประเมินระดับ 
๔  ข้ึนไป 
 
 



- ๖ - 
     

     ๓.๑.๓) ร้อยละ  95 ของครูพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา    ผลการประเมิน 
ระดับ  ๔  ข้ึนไป 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
      ๓.๒.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู  พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินทีส่อดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดที่สอน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
    ๓.๓.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู สร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ผลการประเมินระดับ ๔  
ข้ึนไป 
     ๓.๓.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู เปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนรว่มในการสร้างวินัย  
ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยูร่่วมกัน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๓.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผูเ้รียน  ผลการประเมิน
ระดับ  ๔  ข้ึนไป   
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน     
    ๓.๔.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าไปวางแผนจัดการ
เรียนการสอน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๔.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๔.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีการวิเคราะหผ์ลการเรียนของนักเรียนและน าผลมา
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
    ๓.๕.๑) ร้อยละ ๙๕  ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างวิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ 
ช่ัวโมง  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๕.๒) ร้อยละ  ๙๕ ของครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับผู้ทรงคณุวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
  ข้าพเจ้า นายอ านาจ   ปราบหนองบัว   ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑   ของโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
 
  ในฐานะ 
   เป็นที่ปรกึษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 
ลงช่ือ 
         (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว) 
 
 

แบบตอบรับผู้ทรงคณุวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
   ข้าพเจ้า ดร.ฉลาด  เสรมิปญัญา   ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑   ของโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
 
  ในฐานะ 
   เป็นที่ปรกึษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
        ลงช่ือ 
                   (ดร.ฉลาด  เสริมปัญญา) 
 
 
 
 

 



แบบตอบรับผู้ทรงคณุวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
   ข้าพเจ้า  นางเปรมจิต   งานไว   ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑   ของโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
 
  ในฐานะ 
   เป็นที่ปรกึษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
        ลงช่ือ 
                   (นางเปรมจิต   งานไว) 
 
 

 
แบบตอบรับผู้ทรงคณุวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
   ข้าพเจ้า นายจัตุพร    ภูศรีอ่อน   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พลพณิชยการ  ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
ของโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 
 
  ในฐานะ 
   เป็นที่ปรกึษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
        ลงช่ือ 
                          (นายจัตุพร    ภูศรีอ่อน) 
 
 
 



แบบตอบรับผู้ทรงคณุวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
  ข้าพเจ้า  ดร.ธนาศักดิ์   ศิริปุณยนันท์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓   ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ของโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม 
 
  ในฐานะ 
   เป็นที่ปรกึษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
        ลงช่ือ 
                          (ดร.ธนาศักดิ์   ศิริปุณยนันท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม ปีการศกึษา 2561 

จ านวน  3  มาตรฐาน 
 
 

         เอกสารประกอบ                 เอกสารประกอบ                    เอกสารประกอบ 
         มาตรฐานที่ 1                     มาตรฐานที่ 2                       มาตรฐานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
ปีการศกึษา 2561 ปรากฏในเวปไซต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม http://www.mpk.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpk.ac.th/


ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 
ผลงานดเีดน่ระดบัโลกและระดบันานาชาติ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 
ผลงานดเีดน่ระดบัโลกและระดบันานาชาติ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายภานุพงษ์  ถานันท์  ได้รับรางวัลอันดับที่  5  ของโลก รายการวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศจนี 
FIVB Beach Volleyball U.19 World Championship 2018 
2. นายภานุพงษ์  ถานันท์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ แห่งเอเชีย  การแข่งขัน SMM Asian U21 Beach Volleyball 
Championships การแข่งขันวอลเลยบ์อลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.รอ้ยเอ็ด 
3. นายธนทัต  ทวีรัตน์และนายอัศนพรรณ  จันทจร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชิงแชมปเ์อเชีย SEA Mens U.20 Volleyball Championships 2018 ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร ์
4. นายอัศนพรรณ  จันทจร  ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอเลย์บอล  AESEAN SCHOOL GAMES  2017 ณ ประเทศ
สิงคโปร ์
 



ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 
ผลงานดเีดน่ระดบัโลกและระดบันานาชาติ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 
ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ 

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐกานต์  บุตรคาม   ช้ัน ม.4/1 ได้รับทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. รุ่นที่  10   
เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่  10  

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2561  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจติรลดา 
 
 รับถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ 

พระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
โครงการวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ภายใต้กรอบแนวคิดพระราชกรณียกจิ
สมเดจ็ย่า รับประทานรางวัลจากพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้า  
อาทิตยาทรกิติคุณ นักเรียนที่ได้รบัรางวัล  
ได้แก่นางสาวเพชรชรินทร์   อณุโนนธาตุ  
จากการประกวดวาดภาพ เยาวชน
เทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ในโอกาสครบรอบ 47 ปี 
แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรปีทุม  
ณ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

 
 

 
 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานมลูนิธิเปรม ติณสลูานนท์ โครงงานภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี  2561  และ รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงาน 

มูลนิธิเปรม ติณสลูานนท์ โครงงานภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปี  2561   
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา เมือ่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับประเทศ   
การแข่งขัน  STEM  Education  รายการ  Thailand green mech 2018  Rookie  Inspiration Award  

High school  Division  ณ  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนอัจฉริยะประกันภัยระดับประเทศ ครั้งที่ 10  
ได้รับรางวัลพเิศษ นักเรียนตัวแทนได้แก่ น.ส.ธิดารัตน์ ทองตุ้ม น.ส.อุไรวรรณ ศรีมาพล ควบคุมฝกึซ้อมโดย

คุณครูภัทราภรณ์ สิทธิศร คุณครูธาตรี พิมพ์บงึ คุณครูธนาวินส์ นันททิพรักษ์ 
 
 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง สอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สอบผ่านได้รับทุน 
พสวท. คณิตศาสตร์ สอบได้คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบได้ล าดับที่ 1 ทุนจุฬาชนบท  

คณะพาณิชบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
นายกวินท์  ขุมทอง  ได้รับรางวัลคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ รางวัลที่ 3 ระดับเหรียญเงิน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปกีารศึกษา 2561 และผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิก (สาขาคณิตศาสตร์) 
และผ่านเข้าค่ายที ่2 ป ี2561 ณ ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น 

 

 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ และ ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ระดับชั้น ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2 การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ระดับชั้น ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ รางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4 การแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในท้องถิ่นระดบัประเทศ ผ่านการสอบคัดเลือก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5 โครงงานภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
6 โครงงานภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
7 โครงงานภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศระดับภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
8 โครงงานภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศระดับภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
9 กล่าวสุนทรพจน์ ชนะเลิศระดับภาคฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
10 การแข่งขัน Thailand green mech 2018  Rookie  

Inspiration Award  ระดับชั้น ม.ปลาย 
ชนะเลิศระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร

เหนือ 
11 การแข่งขัน Thailand green mech 2018  Rookie  

Inspiration Award  ระดับชั้น ม.ปลาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ 

12 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดบัชั้นม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

13 โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.ต้น รางวัลชนะเลศิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

14 โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดบัชั้นม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชมเชยระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
16 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชมเชยระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
17 โครงงานคณิตศาสตร์ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

18 นักเรียนผ่านการสอบชงิทุน พสวท.สาขาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ สสวท. 
19 นักเรียนผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกค่าย 2  ระดับประเทศ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20 นักเรียนสอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ระดับประเทศ 
สทศ. 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ และ ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
21 โครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

22 การแข่งขันเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ชมเชยระดับประเทศ  
23 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับภาคฯ 
กระทรวงยุติธรรม 

24 โครงงานสังคมศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาคฯ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

25 โครงงานสังคมศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับภาคฯ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
26 การแข่งขันวงดนตรลีูกทุง่  ชนะเลิศระดบัประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 27 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายส ี ชมเชยระดับประเทศ 
28 การแข่งขันวงดนตรลีูกทุง่ (คอมโบ้) พรอ้มหางเครื่อง 

เทิดไท้คีตราชันย์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ 

 

29 น าเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ถ่ายทอดรายการช่อง NBT รายการช่อง NBT 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
30 การแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์โลก ชนะเลิศระดบัโลก  
31 การแข่งขันวอลเลยบ์อลชายหาด ล าดับที่ 5 ของโลก  
32 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ชนะเลิศทวีปเอเชีย  
33 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ชนะเลิศระดบั ASEAN  
34 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม กฟภ. (PEA) , ยุวชน 

เอสโคล่า , กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชนะเลิศระดบัประเทศ 
 

การไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย 
 

35 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม รุ่น 14 , 16 , 18 ปี 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชนะเลิศระดบัประเทศ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

36 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กีฬาเปตอง  กีฬากระโดดสงูและ กระโดดไกลกรฑีา 

ระดับประเทศ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองระดับประเทศ 
เหรียญเงินระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 



ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพของผูเ้รียน 
ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ และ ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 

ท่ี รายการแข่งขัน รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ต่อ) 

37 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชมเชยระดับภาคฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

38 การแข่งขันวอลเลยบ์อลในร่ม ยุวชนเอสโคล่า  ชนะเลิศระดบัภาค 
 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหง่
ประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
39 การแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตอง (พานบายศรี) ระดบั 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

40 การแข่งขันการสร้าง Home Page ระดบัประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
41 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เหรียญทองระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 42 โครงงานอาชีพระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองระดับประเทศ 
43 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น เหรียญทองระดับประเทศ 
44 การแข่งขันการสร้าง Motion Info graphic เหรียญทองระดับประเทศ 
45 การแข่งหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.ปลาย เหรียญทองระดับประเทศ 
46 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.ปลาย เหรียญเงินระดับประเทศ 
47 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.ต้น เหรียญเงินระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
48 โครงงานภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศระดบัประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
49 ละครภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

50 โครงงานภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลนิธิเปรมติณสูลานนท ์
51 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนระดบัช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น  ได้รับทุนศึกษาดูงานประเทศจีน 
รางวัลชนะเลิศคัดลายมือ
ภาษาจีนระดับประเทศ 

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ภาษาจีน 
 

52 การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ินระดบัประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
53 งานชุมนุมลกูเสือโลกครัง้ที่ 24 ณ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 
ผ่านการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
ชุมนุมลูกเสอืโลก 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

54 งานชุมนุมลกูเสือนานายชาติ  ณ ประเทศอังกฤษ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมลูกเสอืนานาชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

55 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม เหรียญทอง ระดบั
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 



ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้รบัคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน / เข้าร่วมแข่งขันโครงการอจัฉริยะ
ประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 , ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ / มีผลคะแนน O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

และปีที่ 6 สงูกว่าระดบัประเทศ /รับโล่นายกรัฐมนตรีเป็นองค์กรแบบดย่างด้านความปลอดภัยทางถนน/ 
เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ “ระดบัทอง” /รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลยบ์อลเอสโคล่า ระดับภาคฯ 

 

 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้รบัประกาศเกียรติคุณการลดมลพิษทางน้ า “ระดับดมีาก” และ ท า MOU เรื่องการลด
มลพิษทางน้ า ร่วมกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม /เป็นโรงเรียนน าร่องการบูรณาการเรื่องพลงังาน

และสิง่แวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco – School) ของกระทรวงพลงังาน / ท า MOU โครงการศูนย์ SMT 
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  ร่วมกบั สสวท. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนงานแหเ่ทียนพรรษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากลฯ 
 

 



ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนโรงเรียนเมืองพลพทิยาคมได้รบัได้รับรางวัลอันดับที่  5  ของโลก รายการวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์โลก  
ณ ประเทศจีน / รางวัลชนะเลิศ แห่งเอเชีย  การแข่งขัน SMM Asian U21 Beach Volleyball Championships / 

รางวัล ชนะเลิศ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อลชิงแชมปเ์อเชีย SEA Mens U.20 
Volleyball Championships 2018 /  รางวัลชนะเลิศกีฬาวอเลย์บอล  AESEAN SCHOOL GAMES  2017 

 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้รบัรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับประเทศ   
การแข่งขัน  STEM  Education  รายการ  Thailand green mech 2018  Rookie  Inspiration Award  

 High school  Division  ณ  กรุงเทพมหานคร  และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้าน STEM Education   
และ ศูนย์ SMT ให้กับหน่วยงานอื่น 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาบุคลากรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการวางแผน  ปรบัปรุง  และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 



ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ลกัสูตรสถานศึกษา ที่สง่เสรมิอัจฉริยภาพของนักเรียนที่
หลากหลายได้แก่ หลักสูตรพัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Excellence Class : EC หลกัสูตรสง่เสรมิ

ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ Computer Program : CP หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาอังกฤษ English Excellence Class :  EEC หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถ่ิน SBMLD  กิจกรรมชุมนุมจ านวน 162 ชุมนุม 
 

 



 
ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ผลงานดเีดน่ระดบัประเทศ  
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นโดยผู้อ านวยการประสาน  กองทอง 
รองผู้อ านวยการ นายอนันต์  ธรรมทอง  นายสุเทพ  อ้นอมร  นางเรณู  นันททิพรักษ์ นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ 

ได้รับรางวัลผูบ้รหิารดเีด่นเนื่องในวันครู ประจ าปี 2561 และรางวัลครูดีเด่น จ านวน  21  คน 
นายอนันต์  ธรรมทอง  นายสเุทพ  อ้นอมร  นางเรณู  นันททิพรักษ์  ได้รับโลหร์างวัลผูบ้รหิารดเีด่น 

ระดับประเทศ จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางเรณู  นันททิพรักษ์  
รองผู้อ านวยการ 
ผ่านการสอบเป็น 

ผู้ประเมินภายนอก  
ของ  สมศ. 

ในนามหน่วยงาน 
ต้นสังกัด  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรางวัลระดับประเทศ  โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประสาน  กองทอง รับเข็มลูกเสือเนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์  
รับโล่รางวัลครูดเีด่นนายธาตรี  พิมพ์บงึ นางมยุรี เสนไสย ผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือดีเด่น นายพัศกร ค าโคตร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดบัประเทศ การประกวดสื่อนวัตกรรมครูวิชรีญา ทองผาย และรองชนะเลิศครูสมันตชิดา  ฦาชา 
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  นางเรณู  นันททิพรักษ์ น าเสนอผลงานทางวิชาการ  
เรื่อง ความปลอดภัยใจใส่ลดอบุัติเหตุ เนื่องในงานสมัมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่  11 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการศึกษาเพื่อการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส่งเสรมิอตัลักษณ์ของผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึง่สถานศึกษามีแหลง่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตที่เข้าถึงไดง้่าย ครูมีการ
พัฒนาและใช้สื่อการสอน สือ่เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ที่สอดคล้องกบัตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 

 

 


