
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ฉบับนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
ได้จัดท าขึ้นตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี 
  เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  คือ  บทสรุปผู้บริหาร
สถานศึกษา  ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนท่ี  ๓  สรุปผล  
 แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ  และส่วนท่ี  ๔ การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา  
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังว่า  เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป  และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้สูงขึ้น  ต่อไป 

 
 
 
 

          โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
วันท่ี ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
ส่วนที่ ๔ กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำ 

ภำคผนวก 

 
 

๑ 
๒ 

๑๒ 
๑๒๖ 
๑๙๔ 
๑๙๗ 

 
   -ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
   -ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      -หนังสือเชิญผู้ทรงวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
               -แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

     -ค าส่ังโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมท่ี ๐๖๐/๒๕๖๕  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกนั 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
           -ค าส่ังโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมท่ี ๐๖๔/๒๕๖๕  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
              -รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
             -สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
             - QR Code รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
            - QR Code เอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา 
           -การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

-ภาพผลงานมาตรฐานท้ัง ๓  ด้าน 
- QR Code รวมภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  

 
   



 หน้า   ๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

     บันทกึการใหค้วามเหน็ชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๕  
เมื่อวันท่ี  ๗   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงช่ือ)  
                  (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
 
 
 

     (ลงช่ือ)  
                  (นายประสาน   กองทอง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

       ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
โ ท ร ศั พ ท์   ๐ ๔ ๓ - ๐ ๐ ๙ ๘ ๖ ๑   โ ท ร ส า ร   ๐ ๔ ๓ - ๐ ๐ ๙ ๖ ๑ ๖    Website :  http: / / www.  Mpk. ac. th   
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๗๕ ห้องเรียน มีนักเรี ยนจ านวน ๓,๑๘๘  คน โรงเรียนมีเนื้อ
ท่ี  ๑๑๙  ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา 

 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายประสาน  กองทอง  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๑๒๐-๘๖๑๖  e-mail :  P.kongthong
๘๔๔@ gmail.com 

 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๑๙๐  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  ๑๒๙  คน  พนักงานจ้าง
(ปฏิบัติหน้าท่ีสอนและครูต่างชาติ) จ านวน  ๒๔  คน  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)  จ านวน  ๔๑  คน  
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓,๑๘๘  คน 

 

สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์  
  

  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเด่นท่ีเป็นจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีเอกลักษณ์ คือ “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้”  ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีการพัฒนาท้ัง
ด้านความคิดและจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชน  และมีการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีการแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันขององค์กร  มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรท่ีมีบรรยากาศการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โดยบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา จัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
We CARE เพื่ อ เสริมสร้ าง ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ SMART Model เพื่ อ เสริมสร้ าง ทักษะพลเมือง ดิ จิ ทัล  
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จนสามารถพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จนสามารถสะท้อนอัตลักษณ์จุดเด่นท่ีเป็นจุดเน้นของผู้เรียนคือ “ใฝ่เรียนรู้คู่
คุณธรรม” โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  มีความพยายาม
และต้ังใจ   มีความขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  การมีเหตุผล   ผู้เรียนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ 
ประกอบด้วย  ๑. สัจจะ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม  ๒. ทมะ คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี  ๓. ขันติ คือการ
อดทน อดกล้ัน และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด   ๔. จาคะ คือการรู้จักละวาง
ความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง   
   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมคม   จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม มีคุณภาพของการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้       
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  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม   
 มีจุดเน้นคือ นักเรียนมีความเป็นเลิศ   
  โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีวิธีการพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของจุดเน้นผ่านการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้คู่
คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน  ๖  ประเด็น
พิจารณา  และ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  จ านวน  ๕  ประเด็นพิจารณา  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการ  วิธีการในการพัฒนาท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับและเป็น
แบบอย่างได้   
 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีวิธีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนดังนี้  นักเรียนได้เลือกแผนการ
เรียนตามหลักสูตรท่ีตนถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน ๑๑ 
หลักสูตรโดยด าเนินการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เช่นจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  คณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬานันทนาการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถสร้าง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ  
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์อย่างหลากหลาย  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่าเป้าหมายของการพัฒนา  จนได้รับรางวัลระดับโลก  ระดับนานานชาติ  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค และมีความ
เป็นเลิศตามพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันตามอัจฉริยภาพของนักเรียน  นักเรียนได้รับรางวัลทุนพระราชทาน เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก  นักเรียนทุกคนประสบผลส าเร็จในการเรียน  ผลสะท้อนจุดเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน  เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น สะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างได้และมีการน าเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ประชุมต่างๆ Facebook โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคมเวบไซต์ของโรงเรียน www.mpk.ac.th กลุ่มไลน์ผู้ปกครองภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งมีการท า Link 
หรือ QR code  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
จุดเด่น 

๑. นักเรียนมีโอกาสเลือกแผนการเรียนจ านวน ๑๑ หลักสูตร  มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในแต่ละระดับช้ัน ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษา ๖ มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  ได้รับการ
ยอมรับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในผลคะแนนทดสอบระดับชาติสูงสุดระดับประเทศ จ านวน ๑๑ รายการ 

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์มีการ
พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีกีฬาและนันทนาการรายงานผลการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โดยนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับโลก ระดับนานานชาติ ระดับประเทศ และ ระดับภูมิภาค 
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๔. โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ โครงการส่งเสริมการ
ท าโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้/ โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ โครงการสะเต็มศึกษา และจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาดังนี้  สุขศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  คอมพิวเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  
ส่งผลให้นักเรียนประสบส าเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ จ านวน ๓ โครงงาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาค 

๕. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การส่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  มีทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลและสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท้ังในระบบ Onsite  Online  ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ และการมีงานท า 

๖. นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี   
  ๗. นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ประสบ
ผลส าเร็จระดับโลก  นานาชาติ  ประเทศ  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ลดความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น   
  ๘. นักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต  อยากรู้อยากเห็น  มีความพยายามและต้ังใจ  มีความ
ขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่ม  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การ 
มีเหตุผล  ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. ควรด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ตลอดจนจัดกิจกรรมภายในและนอกห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
หลากหลายเน้นให้นักเรียนได้ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอและพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  ๒. นักเรียนควรได้เรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับเพื่อให้ความรู้ทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และทักษะการแก้ปัญหา 
 ๓. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่งงานรูปแบบ
ออนไลน์, การจัดการในช้ันเรียนโดยใช้ Application, การเข้าถึงส่ือการเรียน การสอน ท้ังแบบ offline และ online  
  ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาในช้ันเรียน 
  ๕. มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ท่ีหลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนควรได้เรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในการเน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี 
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ   
  ๒. นักเรียนควรได้รับการพฒันาความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงการเรียน Online  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 ๓. นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดขั้นสูงและพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
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  ๔. นักเรียนควรได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพตลอดจนการจัด
สถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๕. ควรส่งเสริมให้นักเรียนให้เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม   
   มีจุดเน้นคือ ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

โดยสถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่ง
สถานศึกษามีการวางแผนในการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา มีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการ
พัฒนา ๓ ปีย้อนหลัง  ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ 
ก าหนดค่าเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษามีการน าแผนการด าเนินการไปใช้โดยด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
อัจฉริยภาพของแต่ละบุคคลตามพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันอย่างรอบด้าน  จัดท าหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ  
สถานศึกษาส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีส่งผลต่อนักเรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพ
ความส าเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและ
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  มีการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน  โดยมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมประเมินผลการ
ด าเนินงาน  มีการนิเทศภายในผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  อย่างเป็นระบบ มีการน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  โดยน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จ านวน ๑๑ หลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  และมีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ผ่านประชุมต่างๆ 
Facebook โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เวบไซต์ของโรงเรียน www.mpk.ac.th กลุ่มไลน์ผู้ปกครองภาคีเครือข่ายต่างๆ  

หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย MOU ๕๒ 
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หน่วยงาน การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการด าเนินงานผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ  เช่นด าเนินงานผ่าน
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์  โครงการถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์  จัดระบบซอร์ฟแวร์ท่ี
ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ E - Classroom ระบบ Secondary bookmark 
โปรแกรม Student care โปรแกรมตรวจข้อสอบ Chexmaster ระบบการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PLS  ระบบจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน LEC ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  (ศูนย์ SMT) เป็นศูนย์ STEM 
Education ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่   เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีผลการ
สนับสนุนดังนี้ 
จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ท่ีตอบสนองจุดเน้นในการส่งเสริมความเป็นเลิศ และมีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  ด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA อย่างชัดเจน 
มีการน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อม
ท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน  จัดส่งผลการประเมินตนเอง น าข้อมูลผล
การการประเมินตนเองมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียน
มีคุณภาพได้มาตรฐาน    เป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดี  ปรากฎจากการเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน 
จ านวน  ๑๒ หน่วยงาน บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่นจ านวน ๑๕ หน่วยงาน 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และมีความสามารถในการ
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  และให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

๓. โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  มี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปใช้ได้ 

๖. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๗. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 

๘. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ด้วยการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)  

๙. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สมาคมครู 
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ส่งผลให้โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

๑๐. โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ จ านวน  ๑๑  หลักสูตร  มีแผนการเรียนตามโครงการบริหาร
จัดการ ศึกษา โดย ใ ช้ โ ร ง เรี ยน เป็น ฐาน ในการพัฒนา ท้องถิ่ น  ( School Based Management for Local 
Development : SBMLD) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ จ านวน ๑๐ แผนการเรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมท้ังน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอบสนองความ
แตกต่างของนักเรียน  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 

๑๑. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและความ
เหมาะสมตามนโยบายโรงเรียน   ครูและบุคลากร รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แล้วน า
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ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรวมถึง
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ 

๑๒. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีมีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกต่อการด าเนินงาน
ท ากิจกรรมต่างๆ  สถานท่ีสะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง มีพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น เพียงพอส าหรับนักเรียน ตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  มีค าส่ังมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารสถานท่ีอย่างชัดเจน   มีระบบการจัดการดูแล
อาคารสถานท่ี   มีการด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย  ประสบผลส าเร็จได้รับ
รางวัลระดับประเทศ  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น 

๑๓. โรงเรียนมีระบบการจัดหา  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม กับสภาพของโรงเรียน  และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชการไม่เหมาะสมกับหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
  ๒. ควรมีระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน Online อย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ลุ่มลึกมากขึ้น 
  ๔. ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน Online ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ห้องบันทึกการสอนเพื่อใช้จัดท าวีดีโอการสอน 
  ๕. ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรภายในโรงเรียนและป้ายบอกทางให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งตีเส้นแบ่ง
ช่องจราจร ท าเคร่ืองหมายจราจร สัญลักษณ์ต่างๆได้ตามมาตรฐาน 
  ๖. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ านักเรียนและห้องน้ าตามอาคารเรียนและเพิ่มจ านวนห้องน้ าให้
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
  ๗. จัดหาพื้นที่ในการรับประทานอาหารให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  ๘. ควรมีการจัดให้มีโปรเจคเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเสียงไมโครโฟน ครบทุกห้องเรียนและอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๙. ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้พร้อมจัดที่นั่งส าหรับนักเรียน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนควรมีการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายความเป็นเลิศอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยยึดถือการ
มีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ๒. โรงเรียนควรด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเชิงระบบด้วยทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนและควรมีการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน 
  ๓. โรงเรียนควรจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับ
ครูผู้สอน 
  ๔. ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษามีการถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างมี
คุณภาพ 
  ๕. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาจัดให้มีโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องเสียง ไมโครโฟนครบทุกห้องเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๖. โรงเรียนควรพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีปริมาณท่ีเหมาะสม เพียงพอ
กับผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม    
มีจุดเน้นคือ ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน    
 โดยสถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ใน
ระดับยอดเย่ียม ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และจัดท าแผนการเรียนรู้ราย
ปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี โดยน าเสนอผู้บริหารก่อนน าไปใช้สอนจริง ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ ตามโครงการ ๑ ครู ๑ นวัตกรรม โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส ใหน้ักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังในระบบ Onsite  Online ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและน าผลมาพัฒนานักเรียน ครูด าเนินการตาม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นิเทศติดตาม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามหลักฐานการสนับสนุนดังนี้ 
 หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ใช้ส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส่ือหลังใช้ส่ือนวัตกรรมการ
สอนของครู  ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  จัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทักษะการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และจัดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานได้ ครูส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนเพื่อสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  ตามหลักสูตรความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู  ครูกับนักเรียน  
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังน า
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายในผ่านกระบวนการ PLC และรับการนิเทศจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา 
ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการสอน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  SBMLD ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด  
ตามรูปแบบ Thinking School , Project Best Learning , GSP ๕ step , STEM Education , Chevron Enjoy 
Science , We Care Model, SMART Model กิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรม
แนะแนว  ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ. มส.  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, และระดับประเทศ ครูประสบ
ผลส าเร็จได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมท้ังได้รับการเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
ตามล าดับ โดยมีผลการด าเนินงานสนับสนุนดังนี้ 
จุดเด่น 

๑. ครูได้ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการจัด
กิจกรรม  Active  Learning  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและพัฒนาทักษะชีวิต  
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  ๒. ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับรายวิชา  และได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน การส่งงานและติดต่อส่ือสารแจ้งข้อมูลต่างๆ กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ท าให้การเรียนการสอนท าได้ต่อเนื่อง 
ติดตามการส่งงานของนักเรียนได้รวดเร็ว นกัเรียนก็สามารถขอค าแนะน าหรือปรึกษาครูได้ง่ายข้ึน 
  ๓. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีหลากหลาย โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระ 
  ๔. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในช้ันเรียนเชิงบวก ท่ีมีการส่งเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างนักเรียน การมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
  ๕. ผู้สอนให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่
การวางแผน การด าเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าเอกสารท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  กรส.๑ กรส.๒ ก าหนดการสอน รายงานการ
ใช้ส่ือและนวัตกรรม และรายงานการใช้หลักสูตร 
  ๖. ครูมีการจัดต้ังกลุ่ม PLC และมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และบันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ทักษะการคิด 
  ๒.  จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมากข้ึน 
  ๓.  ครูควรน าผลจากการด าเนินงานตามกระบวนการ PLC มาจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้น 
 ๔. ควรมีการนิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิดของครูอย่างเป็นระบบ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
  ๑. สถานศึกษาควรจัดให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningทักษะการ
คิด เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น   
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพิ่มมากข้ึน  ให้
ครูได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไปประยุกต์สู่การวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน PLC ท่ีเป็นปัจจุบัน พัฒนาครูให้ท า
การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าผลของงานวิจัยนั้นไป พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๔. เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือ กรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวคิดท่ี
หลากหลาย ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
แผนปฏิบัติงานที่  ๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพ โดยการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้มี
การน าความรู้มาพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่   ๒ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
แผนปฏิบัติงานที่  ๓ การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีสอดคล้องกับการ 
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล  
อยา่งมีคุณภาพ   
แผนปฏิบัติงานที่  ๔  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผล
การด าเนินการโครงการต่างๆ ของครูผู้สอน รวมท้ังการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
(PLC) ให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการ แลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่อไป  
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ผู้บริหารมีการก ากับติดตามนิเทศการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  จัดระบบนิเทศภายในให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการน าผลท่ี ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการนิเทศครั้งต่อไป
และเสนอข้อมูลการนิทศให้ครูในโรงเรียนได้ทราบเพื่อน าไปปรับปรุง และแก้ไขในการจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
  
     ลงช่ือ                                       ผู้รายงาน 
               (นายประสาน   กองทอง) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
         วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา  
โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 

 ตามท่ีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๔  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                                          สรุปผลการประเมนิ ภาพรวม 
    ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี    ดีเลศิ    ยอดเยี่ยม 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๓ หมู่ท่ี ๑ ถนน เมืองพล - แวงน้อย ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๘๙๑ โทรสาร ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๖๑๖  Website 
: http://www. Mpk.ac.th สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๗๕ ห้องเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรี ยนจ านวน ๓,๑๘๘  คน โรงเรียนมีเนื้อที่  ๑๑๙  ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา 
 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้รับการประกาศจัดต้ังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ   
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการต้ังโรงเรียนรัฐบาล   ลงวันท่ี   ๗   เมษายน  ๒๕๑๔  ให้ช่ือว่า                   
“โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม”  ให้รับผู้เรียน  ๒  ห้องเรียน  ห้องเรียน ละ  ๔๕  คน  รวม  ๙๐  คน  
มีเนื้อที่ท้ังส้ิน  ๑๑๙  ไร่   ๑   งาน   ๙   ตารางวา 
 ปีการศึกษา   ๒๕๑๙    เข้าโครงการ  คมภ. ๑  รุ่นท่ี  ๓ 
 ปีการศึกษา   ๒๕๒๑    เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๒  ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา   ๒๕๒๖    เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา 
 ปีการศึกษา   ๒๕๒๗    เข้าโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร 
 ปีการศึกษา   ๒๕๔๐    จัดท าป้ายโรงเรียนด้วยเงินสมาคมครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า   
  ปีการศึกษา   ๒๕๔๕    เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ปีการศึกษา   ๒๕๔๖    เป็นโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.) 
  ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมวันท่ี  ๗  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เข้าสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓ 
 ปีการศึกษา   ๒๕๔๗   เข้าร่วมโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ “โครงการระบบดีเรียน
มีคุณภาพ” 
 วันท่ี   ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙   กระทรวงศึกษาธิการมีค าส่ังถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
  วันท่ี   ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น   เขต   ๓   ลงนามถ่ายโอน
ภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
 วันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๐  ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลงนาม MOU กับธนาคารออมสินและเปิดธนาคารโรงเรียนเมืองพล 
พิทยาคม 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่อง กิจกรรม “การบูรณาการเรื่องพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิงนิเวศน์ (Eco – School)” 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา  อปท. ๑๐  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ 
ไม่สูบบุหรี่ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น   



 หน้า   ๑๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน  สสวท. 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๗๗ จังหวัด 
เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ท่ัวหล้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยูชโอลิมปิค 
๒๐๑๘ U๑๙  ณ ประเทศอาเจนตินา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นกัเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ASEAN 
SCHOOL GAMSE  ๒๐๑๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 การศึกษา ๒๕๖๐ ครูและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการการวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร์
ทราบรมราชชนนี 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  นายประสิทธิพงศ์  ปัตตาทะยัง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  มีผลคะแนน  
O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ  
การแข่งขัน STEM EDUCATION  รายการ  Thailand green mech ๒๐๑๘ contest  Rookie  Inspiration 
Award   High school  Divisio 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  รางวัลอันดับท่ี  5  ของโลก รายการวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก  
ณ ประเทศจีน FIVB Beach Volleyball U.19 World  Championship 2018 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิง
แชมป์เอเชีย SEA Mens U.๒๐ Volleyball  Championships ๒๐๑๘ ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนท่ีมีความปลอดภัยทางถนน  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวง
ยุติธรรม 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  นางสาวณัฐกานต์  บุตรคาม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ได้รับทุนพระราชทาน
รัชกาลท่ี ๑๐ มทศ.รุ่นท่ี ๑๐ 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิถนนปลอดภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  เป็น “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนใน
โครงการ Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  จังหวัดขอนแก่น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
เป็น “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”   
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ได้รับรางวัลพระราชทาน
โครงการเยาวชนคนเก่งได้รับเข็มพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
 ปีการศึกษา ๒๖๒ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ 
 



 หน้า   ๑๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพทิยาคมผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปร์แลนด์ จ านวน ๒ คน 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวภัทรนันท์ แสนท้าว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ได้รับทุนพระราชทาน
รัชกาลท่ี ๑๐ มทศ. รุ่นท่ี ๑๒ 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รายการซีเล็คทูน่า ชิงแชมป์ประเทศไทย 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ท าบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ  Coaching  
Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  เป็นสถานศึกษาขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ  
Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์  ประจ าปี  ๒๕๖๓  จากส านักงานศึกษาธิการ  
ภาค ๑๒   
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  เป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง (U_School  Mentoring) โดยมีผลการประเมินความ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับ :  ดีมาก  ในโครงการ  :  การพัฒนารูปแบบวิธีการสอนของครูผู้สอน   
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์  จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  เป็นโรงเรียนท่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเลย 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปล่ียนประสบการณ์  
หัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก”  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ความ
อนุเคราะห์สถานศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  จาก  ส านักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๗  กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เหรียญเงิน ระดับประเทศ การแข่งขัน STEM EDUCATION  รายการ Thailand green mech 2020 contest  
Rookie  Inspiration Award  High school  Division 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  นายธนัญชัย  ศีลาโคตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ มีผลคะแนน O-NET  
วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาชีวภาพ  ชุมนุม
นักพฤกษาศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมเด่น เรื่อง ท้องนา...สู่ชาเกอแยง ในโอกาสการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ จากมูลนิธิเอสซีจี 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นายศิรชัช  สุดสะอาด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ มีผลคะแนน O-NET  
วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 



 หน้า   ๑๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
แผนผังโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม  สังกัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล - แวงน้อย 
  ทิศใต้ ติดกับท่ีดินเอกชน 
  ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเอกชน 
  ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประสาน  กองทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กศ.ม.) 
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๒๐-๘๖๑๖  e-mail :  P.kongthong๘๔๔@ gmail.com 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๒ ปี  ๖  เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน   ๒   คน 
   ๒.๑ ช่ือ-สกุล นายสุเทพ  อ้นอมร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษาโทรศัพท์ ๐๙๒-๙๑๐-๘๒๔๒  e-mail :  Kroosutep๒๕๒๒@ gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริการและฝ่าย
ปกครอง 
   ๒.๓ ช่ือ-สกุล นางเรณู   นันททิพรักษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (ค.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๙๒๖๕  e-mail :  renunonkha@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 
        
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนนุการสอน 
 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายประสาน  กองทอง ๕๙ ๓๗ คศ.๔ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๔ ๖ ๑๖๘ 
๒ นายสุเทพ  อ้นอมร ๔๓ ๑๙ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๓,ม๔ ๑๐ ๑๕๔ 
๓ นางเรณู   นันนทิพรักษ์   ๕๐ ๑๙ คศ.๓ คม. การบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๖ ๑๐ ๒๗๖ 
๔ นางสมถวิล  รินสาธร ๕๘ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๖ ๑๔ ๔๘ 
๕ นางศุพรรณี  ศรีโยธา ๖๑ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๑๗ ๔๘ 

๖ นางจินตนา  อิสรพงศ์ ๕๒ ๒๙ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔ ๒๐ ๔๘ 

๗ นางกาญจนา  ประดับวัน ๕๑ ๒๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๕ ๑๔ ๑๑๐ 
๘ นางวันชยาภรณ์  นันททิพรักษ์ ๕๐ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๒ ๒๐ ๑๓๒ 
๙ นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์ ๔๕ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๒ ๒๐ ๑๒๖ 

๑๐ นางมยุรี  อ้นอมร ๔๓ ๑๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๒๐ ๑๐๙ 
๑๑ นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา ๔๑ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ ์ ภาษาไทย/ม.๓ ๑๘ ๓๖ 
๑๒ นางสาววาสนา เชื้อแพง ๔๑ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย/ม.๑ ๑๙ ๔๖ 

๑๓ นางสาวจรีพร  ค าคอน ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๖ ๒๐ ๑๐๔ 
๑๔ นางสาวณัฐญากานต์  บุญแสน ๓๙ ๑๔ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑ ๑๙ ๗๒ 
๑๕ นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศ ๓๓ ๗ คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔,ม.๕ ๒๐ ๔๐ 
๑๖ นางนิกร  ประวันตา ๕๓ ๓๐ คศ.๔ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๔ ๑๔ ๒๔๓ 
๑๗ นายสมชาติ  ตังคณิตานนท์ ๕๗ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๔๘ 
๑๘ ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์  วงศ์จันทร์ลา ๕๓ ๒๘ คศ.๓ ค.บ. วิทย์ทั่วไป คณิตศาสตร์/ม.๑ ๑๘ ๔๘ 
๑๘ นางดรุณณี  ดีจะมาลา ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ศษ.บ. ชีวะ-คณิตฯ คณิตศาสตร์/ม.๖ ๑๗ ๖๐ 
๒๐ นางสาวกัญญา  โทด ามา ๕๑ ๒๔ คศ.๓ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๑๑๖ 
๒๑ นางทิพย์พร   บุญประคม ๔๙ ๑๗ คศ.๓ ค.บ. จิตวิทยาฯ คณิตศาสตร์/ม.๑ ๒๐ ๑๑๙ 
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ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๒๒ นางสุมาลี    ภูศรีอ่อน ๔๕ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๓ ๑๗ ๒๐๒ 
๒๓ นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร ์ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๒ ๒๐ ๙๙ 
๒๔ นายจักรี  ฦาชา ๔๓ ๑๗ คศ.๓ วท.ม. คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์/ม.๖ ๑๘ ๑๖๙ 

๒๕ นางมะลิวรรณ  พฤกษามาตย ์ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ วท.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๑ ๑๙ ๒๑๓ 
๒๖ นายวรวุธ   อัครกตัญญู ๔๒ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๑ ๑๗ ๑๙๘ 
๒๗ นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี ๔๒ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๓ ๑๙ ๑๔๒ 
๒๘ นางนิตยา    พรมเกตุ ๔๑ ๑๖ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๖ ๑๕ ๑๒๙ 
๒๙ นางประภาวดี   นิ่มสังกัด ๔๑ ๑๗ คศ.๓ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๒ ๑๘ ๑๑๙ 
๓๐ นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและ 

การสอน(คณิตศาสตร์) 
คณิตศาสตร์/ม.๕ ๑๖ ๑๑๙ 

๓๑ นายสุรชัย   สุขรี ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๒๒๖ 
๓๒ นางพรธีรา   วะชะโก ๓๘ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๕ ๑๕ ๘๐ 
๓๓ นางจันทิมา   ไปดี ๓๗ ๑๐ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๓ ๑๘ ๑๘๑ 
๓๔ นายธงชัย   พรมลาย ๔๑ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๒,๓ ๑๙ ๗๒ 
๓๕ นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ ๓๖ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/ม.๕,๖ ๑๗ ๒๓๖ 
๓๖ นางนฤมล  ไสยสาลี ๓๖ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/ม.๕ ๑๕ ๒๐๗ 
๓๗ นายศิวะกูล วะชะโก ๒๙ ๕ คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.๔,๕ ๑๗ ๘๗ 
๓๘ นางสาวปัทมพร สงวนทรัพย ์ ๒๙ ๗ คศ.๑ ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ม.๒ ๑๘ ๑๐๑ 
๓๙ นายธนาวินส์  นันททิพรักษ ์ ๕๐ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๔ ๖๕ 
๔๐ นายจิระวัฒน์  นันททิพรักษ ์ ๕๓ ๓๑ คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๔ ๕๓ 
๔๑ นางสุชีลา   สุจริตกุล ๖๐ ๔๑ คศ.๓ กศ.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.๕ ๑๖ ๑๐๗ 
๔๒ นางสิยาพัฐ  นพรัตน์ ๕๙ ๒๗ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรม

หลักสูตรฯ 
วิทยาศาสตร์/ม.๓ ๑๗ ๗๖ 

๔๓ นายจรูญศักด์ิ   รินสาธร ๕๖ ๓๒ คศ.๓ ศษ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๖ ๑๖ ๕๖ 
๔๔ นางมุตจรินทร์   ดีทะเล ๕๔ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. วิทยาศาตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๗ ๘๒ 
๔๕ นางสาวปิยะวรรณ  มุลาลี ๔๘ ๒๖ คศ.๓ วท.ม. เคมี วิทยาศาสตร์/ม.๕ ๑๗ ๖๒ 
๔๖ นางสาวกาญจนา  เทนอิสสระ ๕๑ ๒๘ คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/ม.๒ ๑๘ ๔๓ 
๔๗ นางมินทิราพร   มีสัจ ๕๒ ๒๙ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๕ ๑๗ ๑๑๑ 
๔๘ นายพนมเทียน   ท้าวนิล ๕๕ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๕๒ 
๔๙ นายธาตรี   พิมพ์บึง ๔๓ ๑๘ คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๘ ๘๒ 
๕๐ นายจรัส  ที่รัก ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๓,๕ ๑๖ ๗๒ 
๕๑ นายยุทธชัย  แก้วเกิดเคน ๓๙ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์/ม.๕ ๑๘ ๘๑ 
๕๒ นายธีระสันต์  ช่วยรักษา ๔๒ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔,๕ ๑๘ ๙๘ 
๕๓ นางสาวสุรีย์ลักษณ์  สาระฤทธิ ์ ๔๕ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๕๖ 
๕๔ นางสาวดลศจี   มธุราพิลาศ ๔๑ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๓ ๑๗ ๑๐๙ 
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ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๕๕ นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์ ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์/ม.๑ ๑๗ ๙๔ 
๕๖ นางภาวิดา  นามเดช ๓๘ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๙ ๙๓ 
๕๗ นางสาวขวัญเวยีง มะโนเครื่อง ๔๒ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.๕ ๑๗ ๑๐๒ 
๕๘ นางสาวศิริญญา  เซ็นกลาง ๔๐ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๘๗ 
๕๙ นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร ๓๙ ๑๓ คศ.๓ กศ.ม. วิทย์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๗ ๖๒ 
๖๐ นายจักริน  งานไว ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๓,๕ ๑๖ ๑๓๐ 
๖๑ นางศิริพร  เหง้าศร ี ๓๗ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๙๔ 
๖๒ นางหมอกฟ้า  ท่ีรัก ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๘ ๗๒ 
๖๓ นายพรหมพิริยะ   เมืองขันธ์ ๔๐ ๑๑ คศ.๓ ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.๑,๓ ๑๘ ๑๐๓ 
๖๔ นางสมันตชิดา  ฦาชา ๔๑ ๑๑ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๑๖๑ 

๖๕ นางยุพิน   ลุนบง ๕๓ ๓๐ คศ.๓ ศศม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร/์ม.๑,๓ ๑๙ ๕๓ 
๖๖ นางหงส์หยก  บัวแสง ๓๘ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๑๑๙ 
๖๗ นางนงลักษณ์   ประไกรวัน ๕๓ ๒๗ คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๑๕๓ 
๖๘ นางพชิรารัชต์  ศริิปุณยนันท ์ ๔๕ ๒๒ คศ.๔ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๑,๖ ๑๖ ๕๖ 
๖๙ นางวิทชรียา  ทองผาย ๓๘ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๑,๓ ๑๘ ๒๘๖ 
๗๐ นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๑,๒,๕ ๒๔ ๕๖ 
๗๑ นายขวัญชัย   หายหัตถี ๔๓ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์/ม.๒,๔,๕ ๑๘ ๕๖ 

๗๒ นางสาววรฤทัย  ช านาญพล ๔๕ ๗ คศ.๒ วท.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.๑,๒ ๑๗ ๒๑๙ 
๗๓ นางมยุรี   เสนไสย ๕๑ ๒๗ คศ.๓ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๕ ๑๔ ๑๔๑ 
๗๔ นายชุมพล   น้อยถนอม ๕๐ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. เกษตรกรรม สังคมศึกษาฯ/ม.๔ ๒๐ ๓๓ 
๗๕ นางสุภารัตน์  พลยางนอก ๔๗ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.๒ ๑๖ ๗๙ 

๗๖ นางกรรณิการ์   แก้วนอก ๔๒ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ม.๑ ๒๑ ๖๘ 
๗๗ นางสุจันทร์ญา   อุปแก้ว ๕๐ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.๒ ๑๘ ๕๖ 

๗๘ นางสาวศศิมา  นันนิทยเภรี ๔๖ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ม.๑ ๒๑ ๒๗ 
๗๙ นางปิยะนุช   ทีทา ๔๒ ๑๑ คศ.๑ รป.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร ์
สังคมศึกษาฯ/ม.๔ ๑๙ ๘๕ 

๘๐ นางสาวนวภัทร  ตระกูลพร ๓๔ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
(สังคมศึกษา) 

สังคมศึกษาฯ/ม.๕ ๑๖ ๕๑ 
๘๑ นายธวัชชัย  ผลรุ่ง ๔๐ ๙ คศ.๒ ร.ป.ม. นโยบายสาธารณะ สังคมศึกษาฯ/ม.๓ ๑๗ ๘๐ 
๘๒ นางสาวกุลธิดา  ปัญญาธร ๓๖ ๗ คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ/ม.๒ ๑๗ ๖๓ 

๘๓ นางสาวพิมพ์ชนก  มณีทัพ ๔๑ ๑๓ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ม.๒,๕ ๑๙ ๖๒ 
๘๔ นายอานนท์  ไร่ขาม ๔๗ ๗ คศ.๑ พธ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

/ม.๑,๒,๓ ๑๘ ๐ 
๘๕ นางอรวรรณ    ธรรมทอง ๖๐ ๔๐ คศ.๔ ศน.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.๑,๒,๓ ๑๙ ๔๘ 

๘๖ นายพีระสันต์  ประไกรวัน ๕๘ ๓๖ คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.๕ ๒๐ ๔๘ 
๘๗ นางวิชริญฎา   พรมเย็น ๕๑ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ม.๓,๕ ๒๖ ๕๔ 

 

 



 หน้า   ๑๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๘๘ นายโกเมนทร์   นามวงษ์ ๔๘ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.๔ ๒๐ ๔๘ 

๘๙ นายสันติชัย   พรหมศิลา ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ม.๒,๖ ๒๐ ๔๘ 

๙๐ นายธนกฤต โพธิลักษณ์ ๓๘ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ม.๑,๓ ๑๙ ๔๘ 

๙๑ นางวารุณี   โพธิลักษณ์ ๓๙ ๑๔ คศ.๔ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ม.๒, ๔ ๑๙ ๔๘ 

๙๒ นายเวียงชัย   จรรยาศรี ๔๙ ๒๕ คศ.๓ ศษ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.๑,๖ ๒๐ ๔๘ 

๙๓ นายพีรเดช   เสนไสย   ๕๒ ๒๗ คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๕ ๒๐ ๖๙ 
๙๔ นายชาญชัย   ค าสีแก้ว ๔๙ ๑๓ คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๐ ๕๓ 
๙๕ นายนิติวุฒิ   แก้วรักษา ๓๘ ๑๓ คศ.๓ ค.ม. การบริหาร

การศึกษา ศิลปะ/ม.๕,๖ ๑๖ ๔๑ 
๙๖ นายธนรัตน์  นามเดช ๓๗ ๑๑ คศ.๒ ศป.บ. ดุริยางคศิลป ์ ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๖ ๑๘ ๔๒ 
๙๗ นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ดา ๓๑ ๔ คศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๓,๔,๖ ๑๙ ๕๓ 
๙๘ นางระเพ็ญทอง  ท้าวนิล ๔๘ ๙ คศ.๑ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๑,๔,๕ ๒๑ ๕๙ 
๙๙ นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน ๓๕ ๗ คศ.๑ ศษ.บ. นาฏศิลป์และ

ศิลปะการแสดง 
ศิลปะ/ม.๓,๔,๕,๖ ๑๘ ๕๑ 

๑๐๐ นายจักรพันธ์  ทองผาย ๔๓ ๑๔ คศ.๔ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า การงานอาชีพฯ/ม.๑,๒,๓ ๒๒ ๕๕ 
๑๐๑ นายสราวุธ   ศรียางนอก ๔๔ ๑๔ คศ.๓ วศ.บ. อุตสาหกรรม การงานอาชีพฯ/ 

ม.๑,๒,๓,๖ ๒๔ ๑๑๘ 
๑๐๒ นางสุทธาสินี  กันยาสุด ๔๑ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ 

ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๑ ๑๐๐ 
๑๐๓ นางฐาปณี  เกตุภูเขียว ๔๘ ๑๐ คศ.๒ ศศ.บ. อาหารและ

โภชนาการ 
การงานอาชีพฯ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๑ ๔๑ 

๑๐๔ นางสุภานันท์  นามวงษ์ ๓๙ ๙ คศ.๑ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การงานอาชีพฯ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๑ ๗๒ 

๑๐๕ นางปราณี  มาตย์นอก ๔๘ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ ์
การงานอาชีพฯ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕ ๑๕ ๖๓ 

๑๐๖ นางอัญชัญ  ชินภาชน์ ๔๕ ๘ คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๐ ๙๒ 

๑๐๗ นางจิตตวีร์   จรัญวัน ๕๙ ๓๘ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๖ ๑๖ ๓๙ 

๑๐๘ นางศิตาพร   ธรรมมา ๖๐ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๓๙ 

๑๐๙ นางวงเดือน   รุมฉิมพลี ๕๘ ๓๓ คศ.๔ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.๔ ๑๕ ๓๕ 
๑๑๐ นางนงนุช   เตชะตานนท์ ๔๙ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๓ ๑๗ ๓๙ 
๑๑๑ นางสาวอารยา   มังคละ ๔๕ ๒๓ คศ.๔ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๓,๖ ๑๘ ๓๙ 
๑๑๒ นางรดา  กาลวิบูลย์ ๔๕ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๑ ๑๙ ๖๖ 
๑๑๓ นางปราณี  สังข์น้อย ๓๙ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.๓ ๑๙ ๖๔ 
๑๑๔ นางอ านวยพร  ชนม์นภัทร ๔๐ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๘๑ 
๑๑๕ นางสุกัญญา  ศรีภูมิ ๔๑ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๓ ๑๘ ๓๓ 
๑๑๖ นางสาวธัญญารัตน์   คามวุฒิ ๔๑ ๑๔ คศ.๒ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๔๗ 
๑๑๗ นายสินธ์ุ   สมีพวง ๔๑ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๔ ๑๗ ๙๕ 
๑๑๗ นางสาวคมคาย   เจริญอินทร์ ๓๖ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๒ ๒๐ ๑๖๒ 
๑๑๙ นางสาวไอยริณรัตน์   วังขันธ์  ๓๖ ๘ คศ.๑ ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่น ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๑๗ ๘๑ 
๑๒๐ นางสุกัลยา   แววไธสง ๕๔ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ/ม.๑ ๒๐ ๓๙ 
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ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑๒๑ นางสาวสุภาพร  ผลสนอง ๔๐ ๘ คศ.๑ วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาษาต่างประเทศ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๑ ๑๒๓ 

๑๒๒ นายวุฒิไกร   ปิดตาฝ้าย ๓๑ ๖ คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๒,๖ ๒๐ ๖๔ 
๑๒๓ นายอนุรัตน์  มุสิกเสถียร ๓๑ ๗ คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๖ ๑๘ ๖๖ 
๑๒๔ นายธัชกร  ชนม์นภัทร ๔๒ ๖ คศ.๑ คบ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๖๗ 
๑๒๕ นางสาววรรณิภา  กองมี ๓๓ ๖ คศ.๑ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน 

ภาษาต่างประเทศ/ม.๒,๔,๕ ๒๑ ๒๕๕ 
๑๒๖ นางสาวนุจรี พรมมนตรี ๔๑ ๑๓ คศ.๓ ศษ.บ. หลักสูตรและการสอน ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.๒,๔ ๑๘ ๘๔ 
๑๒๗ นางสาววรัญญา ค าสา ๓๗ ๖ คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.๖ ๑๖ ๓๐ 
๑๒๘ นายพัศกร   ค าโคตร ๕๓ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๑,๓ ๑๗ ๗๑ 
๑๒๙ นางปริศนา    ค าโคตร ๕๑ ๒๓ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๑,๒ ๑๗ ๖๔ 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 

ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ๔๑ ๙ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร/์ม.๒,๓ อบจ.ขอนแก่น ๑๒ ๔๘ 
๒ นายปรีชา  ปล้องยาง ๔๖ ๑๐ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๑,๒,๓ อบจ.ขอนแก่น ๒๐ ๖๘ 
๓ นางสาวปริศนา  หายหัตถ ี ๓๘ ๑๕ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔ อบจ.ขอนแก่น ๑๙ ๑๑๑ 

๔ นายไชยพงศ์  หวานเสร็จ ๔๖ ๑๖  วท.บ. ก่อสร้าง การงานอาชีพฯ/ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

อบจ.ขอนแก่น ๒๐ ๕๕ 
๕ นางสาวปฆรณี  พรมกัณฑ์ ๔๖ ๗ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
ม.๑,๒ 

อบจ.ขอนแก่น ๒๑ ๖๘ 

๖ นายกวี  แสนยามูล ๔๐ ๗ พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๓ อบจ.ขอนแก่น ๒๒ ๓๕ 
๗ นายชาครีย์  นาชิต ๓๗ ๘ กศ.บ. การสอนสุขศึกษาฯ สุขศึกษาฯ/ม.๑,๒,๓ อบจ.ขอนแก่น ๒๑ ๔๘ 
๘ นางสาวหนึ่งฤทัย พัชราชีวิน ๓๔ ๔ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารสากล 
ภาษาต่างประเทศ/ม.๑,๖ อบจ.ขอนแก่น ๒๐ ๖๓ 

๙ นางสาวชื่นกมล  เทินไพร ๒๗ ๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๒,๔ อบจ.ขอนแก่น ๑๙ ๓๕ 
๑๐ นางสาววิภาว ี สมอหมอบ ๒๗ ๒ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๒,๖ อบจ.ขอนแก่น ๒๓ ๓๕ 
๑๑ นางสาวโสรยา  แก้วทุม ๓๐ ๒ ศ.บ. ศิลปะดนตรีและ

การแสดงพื้นบ้าน 
ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๖ อบจ.ขอนแก่น ๒๒ ๖๘ 

๑๒ นางสาวดรุณี หมื่นสีพรม ๒๕ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๑ สมาคมฯ ๒๒ ๖๘ 
๑๓ นายคุณานนท์  ค าน้อย ๒๕ ๖ เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๑ สมาคมฯ ๒๑ ๑๒ 
๑๔ นายเสกสรร  หารี ๒๕ ๔ เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๓ สมาคมฯ ๑๙ ๑๒ 
๑๕ นางสาวสุชาดา สุวรรณมาโจ ๒๕ ๖ เดือน ศษ.บ การสอน

ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.๔,๕,๖ 
สมาคมฯ ๙ ๐ 

๑๖ Miss Aileen  
D. Bayer 

๔๙ ๔ Bachelor 
Of 

educati
on 

Elementary 
Education 

ภาษาต่างประเทศ/ 
ม.๑,๒,๔,๕ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒๓ ๐ 

๑๗ Miss Claire Joy  
V. Wong 

๔๓ ๔ Bachelor 
Of 

Science 
Accountancy ภาษาต่างประเทศ/ 

ม.๑,๒ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
๒๔ ๐ 

๑๘ Mr. Ramil 
Manago Wong 

๔๕ ๑ Bachelor 
Of 

Science 

B.S. Computer 
Science 

ภาษาต่างประเทศ/ 
ม.๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒๕ ๐ 
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๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวปาณิศา  จงเทพ ๕๒ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
คศ.บ. คหกรรม เจ้าหน้าที่ 

งานการเงินและบัญชี 
อบจ.ขอนแก่น 

๒ นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์ ๔๐ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

เจ้าหน้าท่ี 
งานบุคคล 

อบจ.ขอนแก่น 

๓ นางสาวก าไร  ซึ่งเสน ๔๑ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ค.บ. ภาษาไทย เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ อบจ.ขอนแก่น 

๔ นางสาวกัญชลิตา  วงศ์จารย์ ๓๘ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานนิเทศ อบจ.ขอนแก่น 

๕ นายณัฐพล  พานนนท์ 
 

๓๙ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ี 
งานทะเบียน 

อบจ.ขอนแก่น 

๖ นางสาวศุภนิตย์  ปานาราช ๔๗ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ศศ.บ. วิทยาการ
จัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ อบจ.ขอนแก่น 

๗ นายรัตนชาติ  รัตนสมบัติ ๓๔ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงาน 
การเรียนการสอน 

อบจ.ขอนแก่น 

๘ นางสาวบรรจนา  วรรณพฤกษ์ ๔๑ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

วท.บ. สัตวศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี 
งานธุรการ 

อบจ.ขอนแก่น 

๙ นายชัชวาลย์  วรรณาหาร ๔๕ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ศศ.บ. พัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ 
งานการเงินและบัญชี 

อบจ.ขอนแก่น 

๑๐ นางสาวนิชาภัทร  มุมอภัย ๓๑ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ปวส. การเงินการบัญชี เจ้าหน้าที่ 
งานการเงินและบัญชี 

อบจ.ขอนแก่น 

๑๑ นางสาวเกศทิพย์  จันทะเนตร ๓๗ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
ฝ่ายบริการ 

อบจ.ขอนแก่น 

๑๒ นางสาวพัฒทิรา  โคตศิร ิ ๒๘ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ 
งานบริหารงานวิชาการ 

สมาคมฯ 

๑๓ นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา ๔๒ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

ศศ.บ. พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด สมาคมฯ 

๑๔ นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี ๒๕ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

คบ. ภาษาไทย เจ้าหน้าที่งานธุรการ
ฝ่ายปกครอง 

สมาคมฯ 

๑๕ นายภูวนันท์  สายกลาง ๒๘ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

จนท.ฝ่ายปกครอง สมาคมฯ 

๑๖ นางสาวยุวดี  แก้วรักษา ๓๗ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

บธ.บ. การตลาด เจ้าหน้าที่งานอนามัย สมาคมฯ 

๑๗ นางสมบูรณ์  สมีพวง ๓๙ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ สมาคมฯ 

๑๘ นายมนตรี   สุดเฉลียว ๒๗ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

วท.บ วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรม

นักเรียน 

สมาคมฯ 

๑๙ นางสาวยุพเรส  แสงบัวท้าว ๒๖ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
และงบประมาณ 

สมาคมฯ 

๒๐ นายสิทธิพล  อุปแก้ว ๒๖ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

วท.บ วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ 

สมาคมฯ 

๒๑ นายอนุเชษฐ์  ด าด้วงโรม ๓๗ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

นศ.บ. นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ สมาคมฯ 
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ที่ ชื่อ – ช่ือสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๒๒ นางสาวบุญพิพัฒน์ ประสทิธ์ินอก ๒๔ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

บช.บ. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด สมาคมฯ 

๒๓ นายนิรัตน์  ดีสม ๕๗ ลูกจ้างประจ า ปวช. ช่างไม ้ ช่างครุภัณฑ์๓ อบจ.ขอนแก่น 
๒๔ นายภาณุพงศ์ พฤกษาสิทธ์ิ ๕๕ ลูกจ้างประจ า ม.๖ - ช่างครุภัณฑ์๓ อบจ.ขอนแก่น 
๒๕ นายสาคร  มุมอภัย ๕๔ ลูกจ้างประจ า ปวส. ช่างยนต์ พนง.ขับเครื่องจักร 

ขนาดกลาง 
อบจ.ขอนแก่น 

๒๖ นายสน่ัน   วะชะโก 
 

๕๘ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ม.๖ - นักการภารโรง อบจ.ขอนแก่น 

๒๗ นายไพบูลย์  อูปแก้ว ๔๗ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ม.๖ - นักการภารโรง อบจ.ขอนแก่น 

๒๘ นายจักรภพ  เอ่ียมศิริอารีย์รัตน์ ๔๗ พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

ม.๖ - พนักงานขับรถ อบจ.ขอนแก่น 

๒๙ นายคม  สายหยุด ๖๐ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ป.๔ - นักการภารโรง อบจ.ขอนแก่น 

๓๐ นายพิทักษ์  ประสิทธ์ินอก ๔๗ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ม.๖ - นักการภารโรง อบจ.ขอนแก่น 

๓๑ นายธ ารงเจตน์  กิจปกรณ์สันติ ๔๗ พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

ป.๖ - พนักงานขับรถ อบจ.ขอนแก่น 

๓๒ นางบรรจง  จ าปามาตย์ ๕๐ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ป.๖ - แม่บ้าน สมาคมฯ 

๓๓ นางวิไลวรรณ  ปริโพธ์ิตัง ๕๙ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปวส. การเงินและ 
การธนาคาร 

แม่บ้าน สมาคมฯ 

๓๔ นายวัชรพงษ์  ท าประเสิรฐ ๓๔ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ นักการภารโรง สมาคมฯ 

๓๕ นางหนูกาญจน์  ประสิทธิ์นอก ๔๔ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ - แม่บ้าน สมาคมฯ 
๓๖ นายสมศักด์ิ  โคตรนู ๕๓ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๓๗ นายทวี  ด้วงชมพู ๖๐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๓๘ นายไพรัช  อูปแก้ว ๕๐ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๓๙ นายอนันต์  เหล่าธนู ๖๑ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๔๐ นายวานิช  อรัญมาลา ๓๗ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๔๑ นายเดชา   ศรีโพธ์ิ ๓๘ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ 
๔๒ นางวงเดือน  จ าปามาตย์ ๔๕ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ - แม่บ้าน สมาคมฯ 
๔๓ นายสุเมธ   วะชะโก ๓๓ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ - นักการ สมาคมฯ 
๔๔ นายส าเนียง  ประทุมวา ๔๗ พนกังานรักษาความ

ปลอดภัย ป.๖ - ยามรักษาการณ ์ สมาคมฯ 

๔๕ นายไพรัช   นิลหล้า ๔๙ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ปวช. เกษตรกรรม ยามรักษาการณ ์ สมาคมฯ 

๔๖ นายวรรณผล  นาเพชร ๔๔ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ป.๖ - ยามรักษาการณ ์ สมาคมฯ 

๔๗ นายอรุณ  ค าทุ่น ๔๐ พนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ม.๖ - ยามรักษาการณ ์ สมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อ านวยการ - - ๒ - ๒ 

รวม - - ๓ - ๓ 
๒. สายงานการสอน 

- ข้าราชการ - ๕๑   ๗๕      - ๑๒๖ 
- พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ/พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (สอน) 

- ๑๔    ๑      -   ๑๕ 

- อื่นๆ (ระบุ)  
ครูต่างชาติ 

- ๓      -       -     ๓ 

รวม     -      ๖๘   ๗๖       -      ๑๔๔ 
๓. สายงานสนับสนุนการสอน 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ      ๕       ๖     ๒       - ๑๓ 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ      -      ๑๐     -       - ๑๐ 
- ลูกจ้างประจ า      ๓      -     -       -  ๓ 
- พนักงานจ้างทั่วไป      ๖      ๑     -       -  ๗ 
- ลูกจ้างชั่วคราว      ๙      ๑     -       -  ๑๐ 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย      ๔      -     -       -  ๔ 

รวม    ๒๗    ๑๘     ๒       -      ๔๗ 
รวมทั้งสิ้น    ๒๗     ๘๓     ๘๑       - ๑๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

แผนภูมแิสดงร้อยละของบคุลากรจ าแนกตามวุฒิการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของบคุลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 ๓.๔.๒ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๑๒ ๘.๓๓ ๑๘.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๓ ๑๕.๙๗ ๑๗.๓๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕ ๒๔.๓๑ ๑๖.๙๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๘ ๑๒.๕ ๑๙.๐๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ ๖.๒๕ ๒๐.๔๔ 
ศิลปะ ๑๑ ๗.๖๔ ๑๘.๘๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘ ๕.๕๕ ๒๐.๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖ ๑๘.๐๖ ๑๘.๕๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๑.๓๙ ๑๗.๐๐ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๔๔ ๑๐๐ ๑๘.๕๖ 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๓.๔.๓ จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

กลุ่มสาระฯ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ รวม 
๑. ผู้บริหาร - -  ๒ ๑ ๓ 
๒. ภาษาไทย - ๑ - ๑๑ - ๑๒ 
๓. คณิตศาสตร์ - ๒ - ๒๐ ๑ ๒๓ 
๔. วิทยาศาสตร์ - - ๒ ๓๑ ๑ ๓๔ 
๕. สังคมศึกษาฯ - ๒ ๒ ๘ - ๑๒ 
๖. การงานอาชีพฯ - ๑ ๒ ๓ ๑ ๗ 
๗. ภาษาต่างประเทศ - ๕ ๓ ๑๑ ๒ ๒๑ 
๘. ศิลปะ - ๓ ๑ ๓ - ๗ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา - - - ๖ ๒ ๘ 
๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - ๒ - ๒ 

รวม - ๑๔ ๑๐ ๙๗ ๘ ๑๒๙ 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของข้าราชการครูจ าแนกตามวิทยฐานะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณีีวันท ่ี๑๐ีมิถุนายนีของปีการศึกษาท ่รายงาน) 
 

๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ท้ังส้ิน  ๓,๑๙๙  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๓ ๒๔๐ ๓๒๗ ๕๖๗ ๔๓.๖๒ 

ม.๒ ๑๓ ๒๑๖ ๓๔๗ ๕๖๓ ๔๓.๓๑ 

ม.๓ ๑๓ ๒๑๗ ๓๔๑ ๕๕๘ ๔๒.๙๒ 

ม.๔ ๑๒ ๑๖๓ ๓๖๕ ๕๒๘ ๔๔.๐๐ 

ม.๕ ๑๒ ๑๗๗ ๓๑๗ ๔๙๔ ๔๑.๑๗ 

ม.๖ ๑๒ ๑๗๓ ๓๑๖ ๔๘๙ ๔๐.๗๕ 

รวมทั้งสิ้น ๗๕ ๑,๑๘๖ ๒,๐๑๓ ๓,๑๙๙ ๔๒.๖๓ 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย  -  คน หญิง  -  คน  รวม จ านวน  -  คน 
 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =  ๒๒.๒๒ : ๑  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

๔.๒ จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖๒ ๖๓ ๖๔ ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๒๓๒ ๓๕๐ ๕๘๒ ๒๒๑ ๓๕๐ ๕๗๑ ๒๔๐ ๓๒๗ ๕๖๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๒๐๘ ๓๖๙ ๕๗๗ ๒๓๐ ๓๔๗ ๕๗๗ ๒๑๖ ๓๔๗ ๕๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๙๘ ๓๐๕ ๕๐๓ ๒๐๒ ๓๖๔ ๕๖๖ ๒๑๗ ๓๔๑ ๕๕๘ 

รวม ม.ต้น ๓๘ ๓๙ ๓๙ ๖๓๘ ๑,๐๒๔ ๑,๖๖๒ ๖๕๓ ๑,๐๖๑ ๑,๗๑๔ ๖๗๓ ๑,๐๑๕ ๑,๖๘๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗๘ ๓๑๙ ๔๙๗ ๑๗๙ ๓๒๔ ๕๐๓ ๑๖๓ ๓๖๕ ๕๒๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒๐๐ ๓๑๑ ๕๑๑ ๑๗๖ ๓๑๖ ๔๙๒ ๑๗๗ ๓๑๗ ๔๙๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๖๕ ๒๙๖ ๔๖๑ ๑๙๕ ๓๐๗ ๕๐๒ ๑๗๓ ๓๑๖ ๔๘๙ 

รวม ม.ปลาย ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๕๔๓ ๙๒๖ ๑,๔๖๙ ๕๕๐ ๙๔๗ ๑,๔๙๗ ๕๑๓ ๙๙๘ ๑,๕๑๑ 
รวมทั้งสิ้น ๗๔ ๗๕ ๗๕ ๑,๑๘๑ ๑,๙๕๐ ๓,๑๓๑ ๑,๒๐๓ ๒,๐๐๘ ๓,๒๑๑ ๑,๑๘๖ ๒,๐๑๓ ๓,๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 หน้า   ๒๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบจ านวนนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  

ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบจ านวนนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๕.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๕.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
     ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เรียน 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ข้ึนไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 
 

มส 

 
จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒,๒๓๖ ๑,๐๕๕ ๓๑๖ ๒๘๘ ๒๔๓ ๑๙๓ ๙๗ ๔๒ - ๒ - ๓.๓๐ ๐.๘๔ ๑,๖๕๙ ๗๔.๑๙ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๓,๓๕๔ ๑,๑๘๙ ๓๘๘ ๘๐๕ ๓๙๐ ๔๑๑ ๙๕ ๗๕ - ๑ - ๓.๑๔ ๐.๘๒ ๒,๓๘๒ ๗๑.๐๒ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๔,๗๔๒ ๑,๘๑๔ ๖๖๗ ๗๘๑ ๔๘๗ ๔๕๙ ๒๔๒ ๒๘๖ - ๖ - ๓.๑๑ ๐.๙๔ ๓,๒๖๒ ๖๘.๗๙ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔,๙๓๐ ๒,๒๘๙ ๕๐๙ ๕๑๔ ๔๒๖ ๓๗๖ ๒๔๕ ๕๒๑ - ๕๐ - ๓.๑๑ ๑.๐๖ ๓,๓๑๒ ๖๗.๑๘ 
๕. สุขศึกษาฯ ๓,๔๖๔ ๒,๐๘๒ ๒๗๐ ๓๑๗ ๓๐๖ ๓๔๔ ๓๖ ๓๕ - ๗๔ - ๓.๔๗ ๐.๗๘ ๒,๖๖๙ ๗๗.๐๕ 
๖. ศิลปะ ๓,๑๙๗ ๑,๘๘๖ ๔๒๘ ๓๑๖ ๑๗๑ ๓๓๓ ๓๐ ๓๑ ๑ ๑ - ๓.๔๙ ๐.๗๕ ๒,๖๓๐ ๘๒.๒๖ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑,๕๒๙ ๗๐๘ ๑๓๓ ๑๘๗ ๑๓๙ ๑๐๗ ๑๐๘ ๕๑ - ๙๖ - ๓.๒๓ ๐.๙๓ ๑,๐๒๘ ๖๗.๒๓ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓,๙๖๓ ๑,๕๐๓ ๔๒๒ ๔๑๗ ๔๔๐ ๕๕๑ ๓๔๘ ๒๐๔ ๓ ๗๕ - ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๒,๓๔๒ ๕๙.๑๐ 

รวม ๒๗,๔๑๕ ๑๒,๕๒๖ ๓,๑๓๓ ๓,๖๒๕ ๒,๖๐๒ ๒,๗๗๔ ๑,๒๐๑ ๑,๒๔๕ ๔ ๓๐๕ - ๓.๒๑ ๐.๙๓ ๑๙,๒๘๔ ๗๐๓๔ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๖๙ ๑๑.๔๓ ๑๓.๒๒ ๙.๔๙ ๑๐.๑๒ ๔.๓๘ ๔.๕๔ ๐.๐๑ ๑.๑๑ -     

 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนรวมทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  ภาคเรยีนที่  ๑   ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๐.๓๔ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑)  
ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 

๒๘.๕๓ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๑๓ 



 หน้า   ๓๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๕.๑.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
          ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เรียน 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 
 

มส 

 
จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒,๑๕๑ ๑,๓๙๗ ๒๔๘ ๒๒๗ ๑๐๑ ๘๒ ๔๑ ๕๑ - ๔ - ๓.๕๗ ๐.๗๔ ๑,๘๗๒ ๘๗.๐๓ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๒,๔๕๑ ๑,๖๘๔ ๑,๖๘๔ ๒๔๐ ๑๑๔ ๑๑๓ ๓๙ ๔๙ - ๑๕ - ๓.๖๑ ๐.๗๒ ๒,๑๒๑ ๘๖.๖๕ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๕,๒๓๗ ๓,๒๔๑ ๘๐๔ ๕๐๓ ๓๐๐ ๑๘๒ ๑๐๙ ๕๓ - ๔๕ - ๓.๕๙ ๐.๖๘ ๔,๕๔๘ ๘๖.๘๔ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๓,๘๓๐ ๒,๗๖๖ ๓๘๒ ๒๐๐ ๑๕๔ ๑๙๕ ๕๔ ๖๑ - ๑๘ - ๓.๖๕ ๐.๗๐ ๓,๓๔๘ ๘๗.๔๒ 
๕. สุขศึกษาฯ ๒,๖๒๗ ๒,๐๕๘ ๑๘๗ ๑๐๘ ๙๐ ๘๔ ๕๓ ๓๗ - ๑๐ - ๓.๗๑ ๐.๖๖ ๒,๓๕๓ ๘๙.๕๗ 
๖. ศิลปะ ๑,๗๑๓ ๑,๓๐๗ ๑๓๐ ๑๐๒ ๕๕ ๖๘ ๑๐ ๒๕ - ๑๖ - ๓.๗๑ ๐.๖๓ ๑,๕๓๙ ๘๙.๘๔ 
๗. การงานอาชีพฯ ๙๕๗ ๗๔๕ ๖๕ ๓๙ ๔๒ ๒๓ ๙ ๑๕ - ๑๙ - ๓.๗๔ ๐.๖๓ ๘๔๙ ๘๘.๗๑ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓,๖๕๙ ๑,๗๑๖ ๕๓๓ ๔๗๒ ๓๐๐ ๒๔๙ ๑๔๒ ๑๕๖ - ๙๑ - ๓.๓๐ ๐.๘๙ ๒,๗๒๑ ๗๔.๓๖ 

รวม ๒๒,๖๒๕ ๑๔,๙๑๔ ๒,๕๘๙ ๑,๘๔๘ ๑,๑๕๖ ๙๙๖ ๔๕๗ ๔๔๗ - ๒๑๘ - ๓.๕๘ ๐.๗๓ ๑๙,๓๕๑ ๘๕.๕๓ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๕.๙๒ ๑๑.๔๔ ๘.๑๗ ๕.๑๑ ๔.๔๐ ๒.๐๒ ๑.๙๘ - ๐.๙๖ -     

 
 

 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๕.๕๓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑)  
ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 

๑๓.๕๑ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๐.๙๖ 



 หน้า   ๓๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๕.๑.๓  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เรียน 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 
 

มส 
 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒,๒๓๖ ๘๖๕ ๓๐๒ ๓๔๔ ๒๕๙ ๒๘๑ ๑๑๙ ๖๕ - ๑ - ๓.๓๑ ๐.๘๙ ๑,๕๑๑ ๖๗.๕๘ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๓,๔๒๑ ๑,๒๖๓ ๓๗๖ ๕๕๔ ๔๕๐ ๔๔๕ ๒๔๖ ๘๗ - - - ๓.๐๓ ๐.๙๐ ๒,๑๙๓ ๖๔.๑๐ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๓,๖๖๔ ๑,๕๑๘ ๔๐๖ ๓๙๙ ๓๑๗ ๔๑๖ ๒๑๕ ๒๗๓ - ๑๒๐ - ๓.๐๘ ๑.๐๒ ๒,๓๒๓ ๖๓.๔๐ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔,๙๓๑ ๒,๘๖๘ ๔๘๔ ๔๑๑ ๓๐๓ ๔๔๔ ๑๗๓ ๒๓๑ - ๑๒ ๕ ๓.๓๖ ๐.๙๒ ๓,๗๖๓ ๗๖.๓๑ 
๕. สุขศึกษาฯ ๓,๔๖๔ ๒,๑๖๔ ๒๑๖ ๒๐๕ ๒๙๘ ๓๔๘ ๗๖ ๑๓๙ - ๑๘ - ๓.๔๐ ๐.๙๐ ๒,๕๘๕ ๗๔.๖๒ 
๖. ศิลปะ ๓,๑๙๗ ๑,๘๔๐ ๒๒๗ ๓๕๐ ๒๐๘ ๔๒๕ ๘๑ ๕๓ ๑ ๑๒ - ๓.๓๗ ๐.๘๖ ๒,๔๑๗ ๗๕.๖๐ 
๗. การงานอาชีพฯ ๙๗๐ ๓๐๘ ๙๑ ๑๐๑ ๘๒ ๑๒๒ ๖๖ ๑๓๔ - ๖๖ - ๒.๘๐ ๑.๑๑ ๕๐๐ ๕๑.๕๕ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓.๙๖๔ ๑,๕๑๖ ๓๘๘ ๓๓๗ ๓๗๗ ๕๗๘ ๓๑๑ ๒๗๕ - ๑๘๒ - ๒.๙๘ ๑.๐๔ ๒,๒๔๑ ๕๖.๕๓ 

รวม ๒๕,๘๔๗ ๑๒,๓๔๒ ๒,๔๙๐ ๒,๗๐๑ ๒,๒๙๔ ๓,๐๕๙ ๑,๒๘๗ ๑,๒๕๗ ๑ ๔๑๑ ๕ ๓.๑๙ ๐.๙๖ ๑๗,๕๓๓ ๖๗.๘๓ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๗.๗๕ ๙.๖๓ ๑๐.๔๕ ๘.๘๘ ๑๑.๘๔ ๔.๙๘ ๔.๘๖ ๐.๐๐ ๑.๕๙ ๐.๐๒     

 
 

 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  ภาคเรยีนที่  ๒   ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๗.๘๓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง 
ค่อนข้างดี (๒.๕) 

๓๐.๕๕ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๖๒ 



 หน้า   ๓๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

  ๕.๑.๔  สรปุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เรียน 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 
 

มส 

 
จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒,๑๕๑ ๑,๔๒๕ ๒๓๗ ๑๗๔ ๙๔ ๑๐๙ ๕๘ ๓๗ - ๑๗ - ๓.๕๗ ๐.๗๕ ๑,๘๓๖ ๘๕.๓๖ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๒,๒๙๕ ๑,๗๒๑ ๑๗๘ ๑๘๓ ๘๒ ๗๐ ๒๑ ๒๘ - ๑๒ - ๓.๗๑ ๐.๖๒ ๒,๐๘๒ ๙๐.๗๒ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๕,๐๖๖ ๓,๑๕๒ ๗๖๐ ๔๗๒ ๒๘๐ ๑๔๘ ๗๔ ๑๔๑ ๑ ๓๘ - ๓.๕๗ ๐.๗๓ ๔,๓๘๔ ๘๖.๕๔ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๓,๘๓๐ ๒,๗๘๕ ๒๕๔ ๑๙๐ ๑๕๔ ๒๙๖ ๓๒ ๙๘ - ๒๑ - ๓.๖๐ ๐.๗๗ ๓,๒๒๙ ๘๔.๓๑ 
๕. สุขศึกษาฯ ๒,๓๔๕ ๑,๗๒๖ ๒๒๕ ๖๗ ๙๒ ๑๑๔ ๔๒ ๓๕ - ๔๔ - ๓.๖๗ ๐.๗๐ ๒,๐๑๘ ๘๖.๐๖ 
๖. ศิลปะ ๑,๗๑๓ ๑,๓๑๐ ๑๐๑ ๙๕ ๘๑ ๒๖ ๔๐ ๒๑ - ๓๙ - ๓.๗๑ ๐.๖๕ ๑,๕๐๖ ๘๗.๙๒ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑,๙๗๔ ๑,๕๔๒ ๙๕ ๘๑ ๔๒ ๑๒๖ ๓๐ ๕๒ - ๖ - ๓.๖๖ ๐.๗๖ ๑,๗๑๘ ๘๗.๐๓ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓,๗๘๐ ๑,๙๐๗ ๔๖๕ ๔๐๐ ๒๖๙ ๒๙๔ ๑๒๖ ๒๓๙ ๕ ๗๕ - ๓.๒๘ ๐.๙๖ ๒,๗๗๒ ๗๓.๓๓ 

รวม ๒๓,๑๕๔ ๑๕,๕๖๘ ๒,๓๑๕ ๑,๖๖๒ ๑,๐๙๔ ๑,๑๘๓ ๔๒๓ ๖๕๑ ๖ ๒๕๒ - ๓.๕๗ ๐.๗๘ ๑๙,๕๔๕ ๘๔.๔๑ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๗.๒๔ ๑๐.๐๐ ๗.๑๘ ๔.๗๒ ๕.๑๑ ๑.๘๓ ๒.๘๑ ๐.๐๓ ๑.๐๙ -     

 
 

  
  
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๔.๔๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง 

ค่อนข้างดี (๒.๕) 
๑๔.๔๘ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๑๑ 



 หน้า   ๓๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๖.   ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๕๖.๗๗ ๒๕.๐๘ ๓๓.๗๗ ๓๓.๑๔ 

ระดับจังหวัด ๔๘.๐๖ ๒๓.๑๖ ๓๐.๔๓ ๒๙.๗๓ 
ระดับสังกัด (รร.สังกดั อปท.) ๔๖.๙๒ ๒๑.๕๕ ๒๙.๖๘ ๒๘.๘๕ 

ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 
แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการประเมนิการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๖๐.๓๓ ๕๖.๗๗ -๓.๕๖ 

คณิตศาสตร์ ๒๗.๑๒ ๒๕.๐๘ -๒.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๑๙ ๓๓.๗๗ ๒.๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๓๕.๑๒ ๓๓.๑๔ -๑.๙๘ 
 
 

แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.๓  
ระหว่างปกีารศกึษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๖.๒ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๕๕.๘๔ ๒๕.๔๗ ๓๐.๘๔ ๔๐.๒๗ ๒๖.๙๙ 

ระดับจังหวัด ๔๔.๘๐ ๒๐.๓๗ ๒๘.๑๐ ๓๕.๖๐ ๒๔.๘๔ 
ระดับสังกัด (รร.สังกดั อปท.) ๔๓.๐๓ ๑๘.๐๓ ๒๗.๐๙ ๓๕.๑๓ ๓๕.๑๓ 

ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๓๖.๘๗ 

 
 

แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ผลการประเมนิการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๗.๕๑ ๕๕.๘๔ ๘.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๖.๘๒ ๒๕.๔๗ -๑.๓๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๗๖ ๓๐.๘๔ -๑.๙๒ 

สังคมศึกษา ๓๗.๘๗ ๔๐.๒๗ ๒.๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๙๐ ๒๖.๙๙ -๑.๙๑ 
 

    
 แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.๖  

ระหว่างปกีารศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๗. ข้อมูลนกัเรยีนด้านอ่ืน ๆ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๓,๐๘๗ ๙๖.๘๓ 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๓,๑๘๓ ๙๙.๘๔ 

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๓ ๐.๔๑ 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  ๑,๔๓๗ ๔๕.๐๘ 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๔๑ ๑.๒๙ 
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐ - - 
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน ๑ ๐.๓๑ 
๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวนท้ังหมด  ๕๕๙   คน) ๕๕๙ ๑๐๐ 

                                   มัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนท้ังหมด  ๔๘๙   คน) ๔๘๙ ๑๐๐ 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด   
 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔)
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๘. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียนถาวร ๙  หลัง 
๒. อาคารช่ัวคราว ๑  หลัง 
๓. โรงฝึกงาน ๔  หลัง 

๔. หอประชุม ๑  หลัง 

๕. หอประชุม(ใช้เป็นโรงอาหาร) ๑  หลัง 

๖. อาคารพยาบาล ๑  หลัง 

๗. อาคารศิลปะ ๒  หลัง 

๘. อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ ๑  หลัง 

๙. อาคารสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ๑  หลัง 

๑๐. อาคารส านักงานฝ่ายปกครอง ๑  หลัง 

๑๑. บ้านพักครู ๑๕  หลัง 
๑๒. บ้านพักนักการ ๒  หลัง 
๑๓. ส านักงานนักการ ๒  หลัง 

๑๔. อาคารอเนกประสงค์ ๒  หลัง 

๑๕. บ้านพักครูเรือนแถว  ๒  ช้ัน  ๑๒ ห้อง ๑  หลัง 
๑๖. โรงจอดรถบัสปรับอากาศ/โรงจอดรถยนต์/ลานจอดรถจักรยานยนต์ ๔  หลัง 

๑๗. อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา ๑  หลัง 

๑๘. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑  หลัง 

๑๙. ห้องสภานักเรียน ๑  หลัง 

๒๐. ร้านค้ามินิมาร์ท ๑  หลัง 

๒๑. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๘  หลัง 
๒๒. สนามกีฬา   ๘  สนาม 
๒๓. สระว่ายน้ า -   สระ 
๒๔. สนามเด็กเล่น -   สนาม 
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๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๙..๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน

ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ  และโรงเรียนพล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น  เขต ๒๕  ตลอดจนส านักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ  มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย  ทิศใต้  ติดกับท่ีดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร  ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก  ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง 

๙.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๑๙,๖๘๘.๑๗  บาท 

๙.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส  
  1. ผู้ปกครองและชุมชน มีความนิยมและมีศรัทธาต่อโรงเรียน   
  ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข็มแข็ง 
  ๓. ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๔. มีข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น ม.ขอนแก่น/ม.กาฬสินธุ์/ม.
เทคโนโลยีสุรนารี/ม.พะเยา/ม.ราชภัฏมหาสารคาม/วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย/สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๕. ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เช่น รพ.พล/รพ.สต.ลอมคอม/สถานีต ารวจภูธรพล/ ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอ าเภอพล ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๖. เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต  3 ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๗. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สพป.ขก.3 / สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น / โสกผีดิบ/ศาล อัยการ 
อ าเภอพล เอื้อต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๘. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นท่ีเกษตรและกสิกรรมท่ีส าคัญและหลากหลาย เช่นการท านาการปลูกไม้ผล ไม้
ยืนต้น พืชสวนครัวและพืชสมุนไพร การแปรรูป วิสาหกิจชุมชนและ แหล่งท่องเท่ียว 
  ๙. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดท าบัญชี การออมและการพัฒนากองทุนจากธนาคารออมสิน 
    ๑๐. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา/โรงเรียนแกนน าโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๑๑. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)” 
    ๑๒. โรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
    ๑๓. แหล่งชุมชน ธุรกิจ ร้านค้า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
    ๑๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาทุกปี  ให้การสนับสนุน
งบประมาณค่าครุภัณฑ์และท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ปีละ 1 ล้านบาท 
   ๑๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   ๑๖. สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
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ต่างๆ ของโรงเรียนและให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างยาม/แม่บ้าน/นักการภารโรง/ครูสนับสนุน ท าให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
  ๑๗. ผู้น าท้องถิ่น นักการเมือง สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๑๘. เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ข้อจ ากัด 
  ๑. เขตให้บริการกระจายพื้นท่ีมาก ครอบคลุมในเขตอ าเภอประทาย และพื้นท่ีอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมาขาดการ
บริการวิชาการ และ ประชาสัมพันธ์กับชุมชนนอกเขต 
  ๒. สภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชน ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
  ๓. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ ( ภัยแล้ง / น้ าท่วม ) กระทบต่อการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ๔. สภาพครอบครัวและสังคมเปล่ียนไป ปัญหาการหย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
  ๕. ระบบอินเตอร์เน็ตตามหมู่บ้านยังไม่สนองตอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  ๖. ความก้าวล้ าของเทคโนโลยีอาจท าให้คนบางกลุ่มปรับตัวไม่ทัน หรือเป็นเหยื่อทางเทคโนโลยี 
  ๗. ความแตกต่างด้านฐานะของผู้ปกครองมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
  ๘. นโยบายรัฐบาลเกิดการเปล่ียนแปลงเมื่อเปล่ียนผู้น า ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา 
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๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจโดยก าหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างเวลาเรียน 
๑.๑) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

  ๑.๒) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓  กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๓) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
  ๑.๔) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  

๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๑) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

  ๒.๒)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์  

๒.๓)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 

  ๒.๔) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
                    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๔๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐ี(๙นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๗๖๐ (๑๙นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก.)  ๔๐ (๑นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาอังกฤษ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก) 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ    ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๔๐                        ๔๐                        40   

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

  ๔๐                 
  ๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๕) (๑๕) (๑๕) 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๔๐๐ ๔,๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๔๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๑๒๑๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 

- - ค๒๑๒๑๑ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 
  



 หน้า   ๔๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๑๑ โครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๑๑ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๑๒ ธรณีวิทยาเบื้องต้น ๑.๐ (๔๐) - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 



 หน้า   ๔๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  - - 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ค๒๓๒๑๑ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๒๓๒๑๑ พลังงานทดแทน ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๒๓๒๑๒ วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๔๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๒,๖๔๐(๖๖นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐(๑๒นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๗๖๐ (๑๙นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐  ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๔๐                        40  ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๕) (๑๕) (๑๕) 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๖๐ ๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๔๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๑๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๒๑๔ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๔๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๒๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ค๒๒๒๐๑คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๒๒๒๑๔ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 

รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) รวม 
๑๕.๕ 
(๖๘๐) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน 
 
 



 หน้า   ๕๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  - - 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๓๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) ว๒๓๒๑๔ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๕๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐ี(๙นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๗๒๐ (๑๘นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก.)  ๔๐ (๑นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาอังกฤษ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๐๐ (๑๐นก) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
คอมพิวเตอร์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) - ๑๖๐ (๔นก.) 
โครงงาน SMT - - ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ ๔นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๔๐                        ๔๐                        41   

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

  ๔๐                 
  ๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๕) (๑๕) (๑๕) 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๔๐๐ ๔,๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๕๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๑๒๑๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ว๒๑๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๒๑๔ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๒๑๒๑๕ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๑ 

๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
  



 หน้า   ๕๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมอืง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๒๒๒๑๔ คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๑๕ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๒ 

๑.๐ (๔๐) - - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๕๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๓๑๐๑คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  - - 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ว๒๓๒๑๕ โครงงาน SMT ๑ ๒.๐ (๘๐) ว๒๓๒๑๖ โครงงาน SMT ๒ ๒.๐ (๘๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 



 หน้า   ๕๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐(๖๖นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐(๑๒นก.) 

 ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) 

 ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐(๙นก.) 
 หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิต
ในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์
 ภูมิศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๒๘๐ (๗นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ท้องถ่ินของเรา ๔๐ (๑นก.) - - ๔๐ (๑นก.) 
อาเซียนศึกษา - ๔๐ (๑นก.) - ๔๐ (๑นก.) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น - ๔๐ (๑นก.) - ๔๐ (๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
กีฬาตามความถนัด  

 
๘๐ (๒นก.) 

 

 
 

๘๐ (๒นก.) 
 

 
 

๘๐ (๒นก.) 
 

 
 

๒๔๐ (๖นก.) 
ศิลปะตามความถนัด 
ผลิตได้ขายเป็น 
ภาษาจีนเพ่ิมเติม 
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๕๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน รวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๔๐                        40  ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

๔๐                 
๔๐                       

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (๑๕) 

(๑๕) (๑๕) 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๔๐๐ ๑,๓๖๐ ๔,๑๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๕๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ส๒๑๒๐๑ ท้องถ่ินของเรา ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๑ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
พ๒๑๒๐๑ กีฬาตามความถนัด ๑   

 
๑.๐ (๔๐) 

พ๒๑๒๐๒ กีฬาตามความถนัด ๒  
 
๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๑๒๐๑ ศิลปะตามความถนัด ๑ ศ๒๑๒๐๒ ศิลปะตามความถนัด ๒ 
ง๒๑๒๒๑ ผลิตได้ขายเป็น ๑ ง๒๑๒๒๒ ผลิตได้ขายเป็น ๒ 
จ๒๑๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๑ จ๒๑๒๑๒ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๒ 
ญ๒๑๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๑ ญ๒๑๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๕๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔  ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๑.๐ (๔๐) - - 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐) 
ค๒๒๒๐๑คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 

-  ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑.๐ (๔๐) -  
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๑.๐ (๔๐) 
จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ๑ ๐.๕ (๒๐) จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ๒ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
พ๒๒๒๐๑ กีฬาตามความถนัด ๓  

 
๑.๐ (๔๐) 

 

พ๒๒๒๐๒ กีฬาตามความถนัด ๔  
 
๑.๐ (๔๐) 

 
 

ศ๒๒๒๐๑ ศิลปะตามความถนัด ๓ ศ๒๒๒๐๒ ศิลปะตามความถนัด ๔ 
ง๒๒๒๒๑ ผลิตได้ขายเป็น ๓ ง๒๒๒๒๒  ผลิตได้ขายเป็น ๔ 
จ๒๒๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๓ จ๒๒๒๑๒ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๔ 
ญ๒๒๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๓ ญ๒๒๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๕๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  - - 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) - - 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
พ๒๓๒๐๑ กีฬาตามความถนัด ๕  

 
๑.๐ (๔๐) 

 

พ๒๓๒๐๒ กีฬาตามความถนัด ๖  
 
๑.๐ (๔๐) 

 

ศ๒๓๒๐๑ ศิลปะตามความถนัด ๕ ศ๒๓๒๐๒ ศิลปะตามความถนัด ๖ 
ง๒๓๒๒๑  ผลิตได้ขายเป็น ๕ ง๒๓๒๒๒  ผลิตได้ขายเป็น ๖ 
จ๒๓๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๕ จ๒๓๒๑๒ ภาษาจีนเพ่ิมเติม ๖ 
ญ๒๓๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๕ ญ๒๓๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม ๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘) 
รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 



 หน้า   ๖๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจโดยก าหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
 

๑. โครงสร้างเวลาเรียน 
  ๑.๑) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๓) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ๑.๔) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  ๑.๕) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 
  ๑.๖) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ 
  ๑.๗) โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
         ๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๑) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๒.๒)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
๒.๓) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 ๒.๔) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 ๒.๕) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 
  ๒.๖) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ญี่ปุน่การจัดการธุรกิจ 
  ๒.๗) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๖๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๗๔๐ (๑๘.๕นก.) ๔๖๐ (๑๑.๕นก) ๔๔๐ (๑๑นก) ๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 
ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๘๐ (๗นก.) - - ๒๘๐ (๗นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) 
120 (๓

นก.) ๘๐ (๒นก.) 
๓๒๐(๘นก.) 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนิน
ช วิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐(๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๔๔๐ (๑๑นก.) ๖๔๐ (๑๖นก) ๗๐๐ (๑๗.๕นก) 
๑,๗๘๐ 

 (๔๔.๕นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
ฟิสิกส์ ๘๐ (๒นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๔๐ (๓.๕นก.) ๓๘๐ (๙.๕นก.) 
เคมี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๐๐ (๒.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
ชีววิทยา ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๐๐ (๗.๕นก.) 
ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๖๐ (๑.๕นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาอังกฤษ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๑๒๐ (๓นก) ๑๒๐ (๓นก) ๑๒๐ (๓นก) ๓๖๐ (๙นก.) 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒.๐นก) ๒๔๐ (๖นก.) 
ความถนัดทางชีววิทยา ๔๐ (๑นก.) - - ๔๐ (๑นก.) 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป - ๔๐ (๑นก.) - ๔๐ (๑นก.) 
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - ๔๐ (๑นก) ๔๐ (๑นก) 
ความถนัดทางกีฬา 
ความถนัดทางศิลปะ 
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
ความถนัดทางภาษาจีน 

 
 
 
 



 หน้า   ๖๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 
 
 

(ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๔๒๐ ๑,๓๔๐ ๑,๓๘๐ ๔,๑๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๐๕  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ว๓๑๑๐๓  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 

๑.๕ (๖๐) - - 

ว๓๑๑๐๔  วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๓๑๑๐๖  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๑๐๗  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒  พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒  นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

-  ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐)  วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

- - ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐) 
- - ว๓๑๒๒๑  เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
- - ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๐๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๓๑  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๓๒  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐)  วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๒๑๑  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๒๑๒  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๒๘๑  ความถนัดทางชีววิทยา ๑.๐ (๔๐) - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๖.๕ (๗๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕(๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒  พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ดนตรี๒ ๐.๕ (๒๐) 

-  ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) ว๓๒๒๐๒  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๒  เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๒  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔  หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๒๓๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐(๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ค๓๒๒๑๑ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๒๑๒ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๒๒๘๑ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๑๐.๐ (๔๐๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๓๒๑๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๓๓๒๑๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๔ ๒.๐ (๘๐) ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๖๑ ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม ๑.๕ (๖๐) - - 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ค๓๓๒๑๑  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๒๑๒ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๓๒๘๕ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๐ (๔๐) 
- - พ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางกีฬา 
- - ศ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ๓๓๒๑๕ ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๕ (๗๒๐) รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) 
  

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๗๔๐ (๑๘.๕นก.) ๔๖๐ (๑๑.๕นก) ๔๔๐ (๑๑นก) ๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 
ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๘๐ (๗นก.) - - ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก) ๔๐ี(๑นก) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๔๔๐ (๑๑นก.) ๖๔๐ (๑๖นก) ๖๖๐ (๑๖.๕นก) ๑,๗๔๐ (๔๓.๕นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๔๐ (๑นก) ๔๐ (๑.๐นก) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
ฟิสิกส์ ๘๐ (๒นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๔๐ (๓.๕นก.) ๓๘๐ (๙.๕นก.) 
เคมี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๐๐ (๒.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
ชีววิทยา ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๐๐ (๗.๕นก.) 
ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๖๐ (๑.๕นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาอังกฤษ  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔.๐นก) ๔๔๐ (๑๑.๐นก.) 
เตรียมวิศวะ(คอมพิวเตอร์) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๔๐๐ (๑๐นก.) 
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - ๔๐ (๑.๐นก.) ๔๐ (๑.๐นก.) 
ความถนัดทางกีฬา 
ความถนัดทางศิลปะ 
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
ความถนัดทางภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๖๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
        นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๔๒๐ ๑,๓๘๐ ๑,๓๘๐ ๔,๑๘๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๐๕  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ว๓๑๑๐๓  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 

๑.๕ (๖๐) - - 

ว๓๑๑๐๔  วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๓๑๑๐๖  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๑๐๗  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒  พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒  นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐)  วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

- - ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐) 
- - ว๓๑๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
- - ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๒๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๒๒  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐)  วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๒๘๓ โครงสร้างข้อมูล ๒.๐ (๘๐) ว๓๑๒๘๔ ระบบฐานข้อมูล ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 /ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๖.๕ (๗๒๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๖๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๒๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๒๒๒  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๘๓ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและตัว
ตรวจจับ 

๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๘๔  เทคโนโลยีการผลิต 

๒.๐ (๘๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒  พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๙.๕ (๓๘๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๗.๐ (๒๘๐) 
ท๓๓๒๑๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์๑ ๐.๕ (๒๐) ท๓๓๒๑๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๔ ๒.๐ (๘๐) ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๖๑ ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม ๑.๕ (๖๐) - - 
อ๓๓๒๒๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๒๒๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๓.๐ (๑๒๐) 
ว๓๓๒๘๓ การเขียนแบบเบื้องต้น ๑.๐ (๔๐) ว๓๓๒๘๔ การประยุกต์ใช้งาน Arduino ๒.๐ (๘๐) 

- - ว๓๓๒๘๕ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๐ (๔๐) 
- - พ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางกีฬา 
- - ศ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ๓๓๒๑๕ ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๗๔๐ (๑๘.๕นก.) ๔๖๐ (๑๑.๕นก) ๔๔๐ (๑๑นก) ๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 
ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๘๐ (๗นก.) - - ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก) ๒๐ (๐.๕นก) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑ ๕๐๐ (๑๒.๕นก.) ๗๒๐ (๑๘นก.) ๗๔๐ (๑๘.๕นก.) ๑,๙๖๐ (๔๙.๐นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๘๐ (๒นก) ๘๐ (๒นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
ฟิสิกส์    ๘๐ (๒นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๔๐ (๓.๕นก.) ๓๘๐ (๙.๕นก.) 
เคมี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๐๐ (๒.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
ชีววิทยา ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๐๐ (๗.๕นก.) 
ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๖๐ (๑.๕นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก) - ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและกีฬา ๒๐ (๐.๕นก. ๔๐ (๑นก) - ๖๐(๑.๕นก.) 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒ - ๔๐ (๑.๐นก.) ๔๐ (๑.๐นก.) ๘๐ (๒.๐นก.) 
ภาษาจีนสื่อสาร - ๔๐ (๑นก) - ๔๐ (๑นก) 
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

- - ๔๐ (๑.๐นก.) ๔๐ (๑.๐นก.) 
ความถนัดทางกีฬา 
ความถนัดทางศิลปะ 
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
ความถนัดทางภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๗๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
(ต่อ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๓๔๐ ๑,๓๔๐ ๔,๐๔๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ 
(๔๔๐) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๐๕  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ว๓๑๑๐๓  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 

๑.๕ (๖๐) 
- - 

ว๓๑๑๐๔  วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) - - 
ว๓๑๑๐๖  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๑๐๗  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒  พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒  นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๔.๐ (๑๖๐)  วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๕ (๓๔๐) 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

- - ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐) 
- - ว๓๑๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
- - ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล ๐.๕ (๒๐) - - 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ - วิชาเพิ่มเติม ๒ - 

- - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๙.๐ (๓๖๐) วิชาเพิ่มเติม ๑ ๙.๐ (๓๖๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๑ วอลเลย์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๒๐๒ เพศศึกษาและทักษะชีวิต ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) วิชาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๐.๕ (๒๐) จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๑๐.๕ 

(๔๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๑ ๘.๐ (๓๒๐) 

ท๓๓๒๑๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๒๑๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๔ ๒.๐ (๘๐) ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๕๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๖๑ ดาราศาสตร์เพ่ิมเติม ๑.๕ (๖๐) - - 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม ๒ - วิชาเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๓๒๘๕ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๐ (๔๐) 
- - พ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางกีฬา 
- - ศ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางศิลปะ 
- - อ๓๓๒๑๓ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
- - จ๓๓๒๑๕ ความถนัดทางภาษาจีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๕๒๐ (๑๓นก.) 
๖๒๐ (๑๕.๕

นก) 
๕๐๐ (๑๒.๕

นก) 
๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 

ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๓๖๐ (๙นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.) ๑,๐๘๐ (๒๗นก.) 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  - ๘๐ (๒นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) -  ๘๐ (๒นก.) 
กฎหมาย ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและกีฬา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การออกแบบเทคโนโลยี - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 



 หน้า   ๗๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๙๖๐ (๒๔นก.) 
ออกแบบพาณิชย์ศิลป์  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การจัดการธุรกิจ  ๑๖๐ (๔นก.) - - ๑๖๐ (๔นก.) 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  - ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ผลิตได้ขายเป็น ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๓๔๐ ๑,๓๘๐ ๔,๐๔๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ  ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) 
ว๓๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๒๐๒ กฎหมายธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๒๐๒ การวางแผนดูแลสุขภาพ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ศ๓๑๒๒๑ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๑๒๒๒ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ง๓๑๒๓๑ การจัดการธุรกิจ ๑    ๒.๐ (๘๐) ง๓๑๒๓๒ การจัดการธุรกิจ ๒  ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๑๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๒ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๗๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ 

(ฟิสิกส์) 
๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๒๑๑๓ วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๑๑๕ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕(๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕(๑๔๐) 
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๒๐๒ การเขียนในงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๑ วอลเลย์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๒๐๒ เพศศึกษาและทักษะชีวิต ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ศ๓๒๒๒๑ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๒๒๒๒ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ง๓๒๒๓๑ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๑   ๒.๐ (๘๐) ง๓๒๒๓๒ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๒  ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๒๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๔ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๐ (๒๐๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ค๓๓๒๑๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑ 

๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๒๐๑ เทนนิส ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๒๐๒ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๑๑ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๑๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ศ๓๓๒๒๑ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๕ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๓๒๒๒ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ง๓๓๒๓๑ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๓ ๒.๐ (๘๐) ง๓๓๒๓๒ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๔ ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๓๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๕ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๖ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๕๒๐ (๑๓นก.) 
๖๒๐ (๑๕.๕

นก) 
๕๐๐ (๑๒.๕

นก) 
๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 

ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๓๖๐ (๙นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.) ๑,๐๘๐ (๒๗นก.) 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  - ๘๐ (๒นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) -  ๘๐(๒นก.) 
กฎหมาย ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและกีฬา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การออกแบบเทคโนโลยี - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 



 หน้า   ๘๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๙๖๐ (๒๔นก.) 
ผลิตได้ขายเป็น ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ๘๐ (๒นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว - ๔๐ (๑นก.) - ๔๐ (๑นก.) 
ภาษาจีนเพ่ือบริการ ๑ (สายการบิน) - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
ภาษาจีนเพ่ือบริการ ๒ (การโรงแรม) - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๓๔๐ ๑,๓๘๐ ๔,๐๔๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ  ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) 
ว๓๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๒๐๒ กฎหมายธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๒๐๒ การวางแผนดูแลสุขภาพ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๑๒๐๑ ผลิตได้ ขายเป็น ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๒๐๒  ผลิตได้ ขายเป็น ๒ ๑.๐ (๔๐) 
จ๓๑๒๑๑ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๑ ๒.๐ (๘๐) จ๓๑๒๑๒ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๒ ๒.๐ (๘๐) 
จ๓๑๒๑๓ การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) จ๓๑๒๑๔ การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ 

(ฟิสิกส์) 
๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๒๑๑๓ วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๑๑๕ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๒๐๒ การเขียนในงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๑ วอลเลย์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๒๐๒ เพศศึกษาและทักษะชีวิต ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐(๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๒๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๔ ๑.๐ (๔๐) 
จ๓๒๒๑๑ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๓ ๒.๐ (๘๐) จ๓๒๒๑๒ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๔ ๒.๐ (๘๐) 
จ๓๒๒๑๓ การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ๓ ๑.๐ (๔๐) จ๓๒๒๑๔ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม จีนการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๐ (๒๐๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ค๓๓๒๑๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑ 

๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๒๐๑ เทนนิส ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๒๐๒ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๑๑ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๑๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๓๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๕ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๖ ๑.๐ (๔๐) 
จ๓๓๒๑๑ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๕ ๒.๐ (๘๐) จ๓๓๒๑๒ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๖ ๒.๐ (๘๐) 
จ๓๓๒๑๓ ภาษาจีนเพ่ือบริการ ๑ (สายการบิน) ๑.๐ (๔๐) จ๓๓๒๑๔ ภาษาจีนเพ่ือบริการ ๒ (การโรงแรม) ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม ญ่ีปุ่นการจัดการธุรกิจ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๕๒๐ (๑๓นก.) 
๖๒๐ (๑๕.๕

นก) 
๕๐๐ (๑๒.๕

นก) 
๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 

ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๓๖๐ (๙นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.) ๑,๐๘๐ (๒๗นก.) 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  - ๘๐ (๒นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) -  ๘๐(๒นก.) 
กฎหมาย ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและกีฬา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การออกแบบเทคโนโลยี - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาองักฤษเสริมทักษะ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 



 หน้า   ๘๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๙๖๐ (๒๔นก.) 
ผลิตได้ขายเป็น ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
ภาษาญ่ีปุ่นกลางเบื้องต้น ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ๘๐ (๒นก.) ๔๐ (๑นก.) - ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว - ๔๐ (๑นก.) - ๔๐ (๑นก.) 
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบริการ ๑ (สายการบิน) - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบริการ ๒ (การโรงแรม) - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๓๔๐ ๑,๓๘๐ ๔,๐๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม ญ่ีปุ่นการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ  ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๕ (๑๘๐) 
ว๓๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๒๐๒ กฎหมายธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๒๐๒ การวางแผนดูแลสุขภาพ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๑๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ญ๓๑๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๑ ๒.๐ (๘๐) ญ๓๑๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๒ ๒.๐ (๘๐) 
ญ๓๑๒๑๓ การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ญ๓๑๒๑๔ การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) 
 
 
 

  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๘๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ กลุ่ม ญ่ีปุ่นการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ 

(ฟิสิกส์) 
๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๒๑๑๓ วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๑๑๕ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕ (๑๔๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๓.๕ (๑๔๐) 
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๒๐๒ การเขียนในงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๑ วอลเลย์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๒๐๒ เพศศึกษาและทักษะชีวิต ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๒๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ญ๓๒๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๓ ๒.๐ (๘๐) ญ๓๒๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๔ ๒.๐ (๘๐) 
ญ๓๒๒๑๓ การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ๓ ๑.๐ (๔๐) ญ๓๒๒๑๔ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๔.๕ (๖๔๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม ญ่ีปุ่นการจัดการธุรกิจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๐ (๒๐๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ค๓๓๒๑๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑ 

๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๒๐๑ เทนนิส ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๒๐๒ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๑๑ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๑๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
ง๓๓๒๐๑ ผลิตได้ขายเป็น ๕ ๑.๐ (๒๐) ง๓๓๒๐๒  ผลิตได้ขายเป็น ๖ ๑.๐ (๒๐) 
ญ๓๓๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๕ ๒.๐ (๘๐) ญ๓๓๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๖ ๒.๐ (๘๐) 
ญ๓๓๒๑๓ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบริการ ๑ (สายการ
บิน) 

๑.๐ (๒๐) ญ๓๓๒๑๔ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบริการ๒ (การ
โรงแรม) 

๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม ๑๕.๕ (๖๘๐) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๕๒๐ (๑๓นก.) 
๖๒๐ (๑๕.๕

นก) 
๕๐๐ (๑๒.๕

นก) 
๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 

ภาษาไทย ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ (๑.๕นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๖๐ (๑.๕นก.) ๒๘๐ (๗นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.) ๓๒๐ (๘นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) - ๘๐ี(๒นก.) 
ศาสนาีศ ลธรรมีจริยธรรม 

๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๘๐ี(๒นก.) ๒๔๐ี(๖นก.) 
หน้าท ่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินช วิตใน
สังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕นก.) ๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ๔๐๐ (๑๐นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.) ๑,๒๐๐ (๓๐นก.) 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร - ๘๐ (๒นก.) - ๘๐ (๒นก.) 
การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ (๒นก.) - - ๘๐ (๒นก.) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) -  ๘๐ (๒นก.) 
กฎหมาย ๘๐ (๒นก.)  - ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและกีฬา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
การออกแบบเทคโนโลยี - - ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

(ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๙๖๐ (๒๔นก.) 
กีฬาตามความถนัด ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
ศิลปะตามความถนัด ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.) 
งานช่างเบื้องต้น ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 กิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ ประชุมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๓๘๐ ๑,๔๒๐ ๔,๑๖๐ 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 
 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีวภาพ  ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๐ (๒๐๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๐ (๒๐๐) 
ว๓๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายธุรกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๒๐๒ กฎหมายธุรกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๑๑ ฟุตบอล ๑.๐ (๔๐) พ๓๑๒๑๒ การวางแผนดูแลสุขภาพ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
พ๓๑๒๒๑ กีฬาตามความถนัด ๑ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๒๒๒ กีฬาตามความถนัด ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ศ๓๑๒๑๑ ศิลปะตามความถนัด ๑ ๑.๕ (๖๐) ศ๓๑๒๑๒ ศิลปะตามความถนัด ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ง๓๑๒๒๑ งานช่างเบื้องต้น ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๒๒๒  งานช่างเบื้องต้น ๒ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) รวม 
๑๕.๐ 
(๖๖๐) 

 
 
 

  
หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโลก อวกาศ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ 

(ฟิสิกส์) 
๑.๐ (๔๐) 

- - ว๓๒๑๑๓ วิทยาการค านวณ  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๑๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๑๑๕ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 

- - ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๔.๐ (๑๖๐) 
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๒๐๒ การเขียนในงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๑๑ วอลเลย์บอล ๑.๐ (๔๐)    พ๓๒๒๑๒ เพศศึกษาและทักษะชีวิต ๑.๐ (๔๐)    
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
พ๓๒๒๒๑ กีฬาตามความถนัด ๓ ๑.๕ (๖๐) พ๓๒๒๒๒ กีฬาตามความถนัด ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ศ๓๒๒๑๑ ศิลปะตามความถนัด ๓ ๑.๕ (๖๐) ศ๓๒๒๑๒ ศิลปะตามความถนัด ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ง๓๒๒๒๑ งานช่างเบื้องต้น ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๒๒๒ งานช่างเบื้องต้น ๔ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๕.๐ (๖๖๐) รวม ๑๖.๕ (๗๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน 
รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวิชา นก.(ชม.) 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) วิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกายภาพ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) - - 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ พลศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓  ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔  ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๕.๕ (๒๒๐) วิชาเพิ่มเติม  ๑ ๖.๕ (๒๖๐) 
ท๓๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๒๐๒ การอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

- - ค๓๓๒๑๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑ 

๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๒๑๑ เทนนิส ๑.๐ (๔๐) พ๓๓๒๑๒ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ๑.๐ (๔๐) 
ง๓๓๒๑๑ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๑๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๒ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิ่มเติม  ๒ ๔.๐ (๑๖๐) 
พ๓๓๒๒๑ กีฬาตามความถนัด ๕ ๑.๕ (๖๐) พ๓๓๒๒๒ กีฬาตามความถนัด ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ศ๓๓๒๑๑ ศิลปะตามความถนัด ๕ ๑.๕ (๖๐) ศ๓๓๒๑๒ ศิลปะตามความถนัด ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ง๓๓๒๒๑ งานช่างเบื้องต้น ๕ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๒๒ งานช่างเบื้องต้น ๖ ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 

 นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม 
 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
/ประชุมระดับ 

๒๐ 

รวม ๑๖.๕ (๗๒๐) รวม ๑๖.๐ (๗๐๐) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 



 หน้า   ๙๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑๑.๑ ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด ๗๒๐ ตารางเมตร  หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๔๙,๐๗๕ เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน  ใช้ระบบบริหารงานห้องสมุด Public Library Services : PLS๓  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
สืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน ๒๐ เครื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุดจึงเปิดให้บริการเฉพาะการ
ยืม-คืนหนังสือเท่านั้น โดยงดการเข้ามานั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดและห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต และปฏิบัติตาม
มาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด    และในปีการศึกษา 2564 มีบุคคลภายนอกมาศึกษาดูงาน เฉล่ีย ๒๔๕ คน
ต่อป ี

๑๑.๒ ห้องปฏิบัติการท้ังหมด  ๓๗  ห้อง  จ าแนกเป็น  
    ๑)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   ๕   ห้อง 

๒)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน   ๓   ห้อง 
  ๓)  ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center  จ านวน   ๑   ห้อง 
      ๔)   ศูนย์ผลิตส่ือการเรียนการสอน    จ านวน   ๑   ห้อง 
      ๕)   ห้องส าหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด   จ านวน   ๔   ห้อง 
  ๖)   ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม    จ านวน   ๓   ห้อง 
   ๗)  ห้องปฏิบัติการคหกรรม     จ านวน   ๑   ห้อง 
   ๘)   ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า     จ านวน   ๑   ห้อง 
   ๙)   ห้องปฏิบัติการงานบ้าน     จ านวน   ๑   ห้อง 
   ๑๐) ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์    จ านวน   ๑   ห้อง 
  ๑๑) ห้องปฏิบัติการงานเกษตร    จ านวน   ๑   ห้อง 
   ๑๒) ห้องทัศนศิลป์      จ านวน   ๒   ห้อง 
   ๑๓) ห้องนาฏศิลป์      จ านวน   ๒   ห้อง 
   ๑๔) ห้องดนตรีสากล      จ านวน   ๑   ห้อง 
   ๑๕) ห้องดนตรีไทย      จ านวน   ๑   ห้อง 

 ๑๖) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์           จ านวน   ๗   ห้อง 
 ๑๗) ห้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน   ๑   ห้อง 

   ๑๘) ห้อง To  Be  Number One    จ านวน   ๑   ห้อง 
 

 ๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน  ๑,๐๓๘  เครื่อง จ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๓๖๔  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๔๕๙  เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)   
เฉล่ีย  ๓๓๖  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐  ของนักเรียนท้ังหมด (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์) 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน   ๑๘๘  เครื่อง 
       ๔)  โน้ตบุ๊ค        จ านวน    ๒๗  เครื่อง 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๙๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

ห้องสมุด 
ต้นไม้พูดได้ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           
ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center   
ศูนย์ผลิตส่ือการเรียนการสอน    
ห้องส าหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด    
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม     
ห้องปฏิบัติการคหกรรม      
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า      
ห้องปฏิบัติการงานบ้าน      
ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์     
ห้องปฏิบัติการงานเกษตร      
ห้องทัศนศิลป์       
ห้องนาฏศิลป์       
ห้องดนตรีสากล       
ห้องดนตรีไทย       
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       
ห้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

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

 
 

๑๑.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๙๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
(ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 
๑ นายอดิเทพ  บุตรบรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี  อ.เมือง   
จ.นครราชสีมา 

-ปฏิบัติการโมเมนตัม
และการชน 
-ปฏิบัติการแสงและ
เลนส์ 

๑ 
๒ นายปิยพร  ทางดี 

๓ ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ -ปฏิบัติการการหา
ปริมาณ Silver 
Chloride 

๑ 
๔ นายสุพจน์ กลอนจะโปะ 
๕ นางสาวนารี  นิราราช 
๖ ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ -ปฏิบัติการสกัด

คาเฟอีน 
๑ 

๗ นางสาวยุวรี ไตรพรมราช 
๘ นางสุรีย์พร อ่อนเจริญ 
๙ อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา -ปฏิบติัการย้อมสี

แบคทีเรียน 
๑ 

๑๐ ดร.เพชรา  ครบปรัชญา 
๑๑ ดร.เพชรา  ครบปรัชญา -ปฏิบัติการศึกษา

ส่ิงมีชีวิตด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

๑ 

๑๒ นายชัชวาลย์ พุฒสระน้อย 

๑๓ ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ -ปฏิบัติการการ
เตรียมสารละลาย 

๑ 

๑๔ นางจิตรอารีย์  เกิดหมื่นไวย 
๑๕ นายคฑายุทธ  หมั่นบ่อแก 
๑๖ ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ -ปฏิบติัการโครมา

โทฟีผิวบาง 
๑ 

๑๗ นางประวิตรา  ณ  นครพนม  
๑๘ ดร.นฎกร ประมายันต์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทักษะโค้ดด้ิงสู่การ
ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น
(Coding in your 
area) 

๑ 

๑๙ ดร.วาธิส ลีลาภัทร ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๐ นางสาวลักขณา  แสนบุ่งค้อ บาน่าแลนด์ จังหวัดเลย การสร้างธุรกิจแบบ 
Start up and  
E-commerce 

๑ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 
๒๑ ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑ 

๒๒ ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

๒๓ นายรติ  จิรนิรัติศัย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

๒๔ นายก่อการ  ฝอดสูงเนิน 
(หัวหน้างานแผนงานและ
โครงการ, วิทยากรเครือข่าย
แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 

เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑ 

๒๕ ด.ต.สายัณห์  แคนติ  สถานีต ารวจภูธรพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

โครงการนักเรียน 
รุ่นใหม่มีใบขับข่ี 

๑ 

๒๖ นายอรุณศักดิ์  แสนราชสี ส านักงานขนส่ง 
สาขาอ าเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น 

๒๗ เจ้าหน้าท่ีบริษัทเมืองพลมอเตอร์
ไบด์ 

บริษัทเมืองพลมอเตอร์ไบด์ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๒.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาชีวภาพ 
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

มูลนิธิเอสซีจี 

ผู้บริหาร 
นายอ านาจ  ปราบหนองบัว 
ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
ประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

ผู้บริหาร 
๑. นายประสาน  กองทอง 
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

๒. นางเรณู  นันททิพรักษ์ 
รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ 
 
-ผู้บริหารดีเด่น รางวัลกระดานทองค า 
 
-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
-เป็นคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 

-สมาคมผู้บริหาร ส.บ.อ.ท.  
แห่งประเทศไทย 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น 
-ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
-คณะกรรมาธิการวุฒิสภา 

๓. นายสุเทพ  อ้นอมร -ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

ครู 
๑. นางสิยาพัฐ  นพรัตน์ 
๒. นางสุชีลา สุจิตรกุล 
๓. นางยุพิน  ลุนบง 
๔. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน ์
๕. นายขวัญชัย  หายหัตถี 
๖. นางสาวศิริญญา  เซนกลาง 
๗. นางหงส์หยก  บัวแสง 
๘. นางสมันตชิดา  ฦาชา 
๙. นายธาตรี  พิมพ์บึง 
๑๐. นายจักริน  งานไว 
๑๑. นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ 
๑๒. นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ ์
๑๓. นางนิกร  ประวนัตา 
๑๔. นางดรุณณี  ดีจะมาลา 
๑๕. นางสุมาลี   ภูศรีอ่อน 

 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
๑๖. นางมะลิวรรณ  พฤกษามาตย์ 
๑๗. นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี 
๑๘. นางนิตยา  พรมเกตุ 
๑๙. นางสาวนวภัทร ตระกูลพร 
๒๐. นางสุภารัตน์  พลยางนอก 
๒๑. นางสาวชื่นกมล  เทินไพร 
๒๒. นางอรวรรณ  ธรรมทอง 
๒๓. นายจักรพันธ์  ทองผาย 
๒๔. นายสราวุธ  ศรียางนอก 
๒๕. นายไชยพงศ์  หวานเสร็จ 
๒๖. นางศุพรรณี  ศรีโยธา 
๒๗. นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์ 
๒๘. นางสาวจรินทร์พร ค าคอน 
๒๙. นางจิตตวีร์  จรัญวัน 
๓๐. นางศิตาพร  ธรรมมา 
๓๑. นางสาวธัญญารัตน์  คามวุฒ ิ
๓๒. นางสุกัลยา  แววไธสง 
๓๓. นางนงนุช  เตชะตานนท์ 
๓๔. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี 
๓๕. นางสาวหนึ่งฤทัย  พัชราชีวิน 
๓๖. Miss Claire Joy V. Wong 
๓๗. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา 
๓๘. นางสาวกรรณิการ์  จันดา 
๓๙. นายพัศกร  ค าโคตร 
๔๐. นางสาวมนัสนันท์  บุตรวงศ์ 
๔๑. นางสาวนิชาภัทร  มุมอภัย 
๔๒. นางสาวเกศทิพย์  จันทะเนตร 
๔๓. นายสิทธิพล อูปแก้ว 
๔๔. นายรัตนชาติ  รัตนสมบัติ 
๔๕. นายสามคร  มุมอภัย 
๔๖. นายนิรัตน์  ดีสม 
๔๗. นายไพรัช  อูปแก้ว 
๔๘. นายวานิช  อรัญมาลา 
๔๙. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก 
๕๐. นางวิไลวรรณ  ปริโพธิ์ตัง 
๕๑. นางหนูการณ์  ประสิทธิ์นอก 

 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนชาวต่างชาติดีเด่น  
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๒. นางสมถวิล รินสาธร รองชนะเลิศอันดับท่ี1 การประกวดการอ่าน

ท านองเสนาะ “ยลศิลป์ยินเสียง ส าเนียง
เสนาะ”ครั้งท่ี 1  (ครูผู้ฝึกสอน) 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

๕๓. นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตยระดับชาติ (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

“รางวัลกระดานทองค า” ครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2564  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น 

๕๔.นางสาวจรินทร์พร ค าคอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตยระดับชาติ (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

๕๕. นายชวนา ภูสิลิตร์ 
 

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
(ครูผู้ฝึกสอน) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ 
การน าเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(ASCIR 2021) (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รางวัลเหรียญเงิน การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย รางวัลศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.กาญจนา  นาคสกุล (ครูผู้ฝึกสอน) 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ
ไทย 

๕๖. นางนิกร  ประวนัตา 
๕๗. นายสุรชัย  สุขรี 
๕๘. นายวรวุธ  อัครกตัญญ ู

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน

โครงงานทางคณิตศาสตร์ ในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(ครูท่ีปรึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(ครูท่ีปรึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๕๙. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน 
๖๐. นางมะลิวรรณ  พฤกษามาตย์ 
๖๑. นางจันทิมา  ไปดี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

๖๒. นางจันทิมา  ไปดี ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน  
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 12 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอบรมออนไลน์ 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน NARIT Astronomical 
Society (NAS) – Online  (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๖๓. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอบรมออนไลน์ 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน NARIT Astronomical 
Society (NAS) – Online  (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๖๔. นางนิกร  ประวนัตา 
 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอบรมออนไลน์ 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน NARIT Astronomical 
Society (NAS) – Online  (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๖๕. นายวรวุธ  อัครกตัญญ ู
๖๖. นายสุรชัย  สุขรี 

รางวัลคะแนนทดสอบระดับดี 
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
โครงการ E-SAN MATH TOP TEN  
ครั้งท่ี 20 (ครูท่ีปรึกษา) 

โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 เข้าร่วมกิจกรรม The 3rd Math Festival 

Thailand 2021  ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศรัสเซียและประเทศไทยโดยฝ่าย
การศึกษาและบริหารวิชาการ 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖๗. นายจักรี  ฦาชา รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น “ครูกระดานทองค า”  
ประจ าปี 2564 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น 

๖๘. นางทิพย์พร  บุญประคม    ประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยนวัฒกรรม KKU Smart Learning 
Model 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น 

๖๙. นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์ รางวัลครูเดิมท่ีแสนดี คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

๗๐. นางสมันตชิดา  ฦาชา รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น “ครูกระดานทองค า”  
ประจ าปี 2564 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  (ครูท่ีปรึกษา) 

สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าปี 2564 
(ครูผู้ฝึกสอน) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาดารา
ศาสตร์ ASTRO CHALLENGE ปริศนาดารา
ศาสตร์ 2021 รอบคัดเลือก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๗๑. นางยุพิน   ลุนบง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชุมนุม 

นักวิทยา ศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
(สาขากายภาพ : นักเคมีรุ่นเยาว์) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๗๒. นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าปี 2564 (ครูท่ีปรึกษา) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

รางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนคาร์บอน
ต่ าลดการใช้พลังงาน ประจ าปี 2564  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

๗๓. นายสินธุ์ สมีพวง 
 

-รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย (ครูท่ีปรึกษา) 
-รางวัลครูเดิมท่ีแสนดี 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
 
 
-คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

๗๔. นายอนุรัตน์ มุสิกเสถียร รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๗๕. นางนงลักษณ์  ประไกรวนั 
๗๖. นายวรวัฒน์  ทิพวัฒน ์
๗๗. นางวิทชรียา  ทองผาย 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  (ครูท่ีปรึกษา) 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๗๘. นายวรวัฒน์  ทิพวัฒน ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ภาพโปสเตอร์ info graphic รณรงค์การ
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-
๑๙ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค (ครูผู้ควบคุม) 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สามพร้าว 

๗๙. นายจักริน  งานไว รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างอุปกรณ์
ควบคุมอัตโนมัต ิ(Smart home)  
ระดับ ม.ต้น โครงการแข่งขันภารกิจคิด(ส์)
สนุกอย่างสร้างสรรค์ ๒๐๒๑ (ครุผู้ควบคุม) 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 
ICT เทศบาลนครขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๐๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
๘๐. นางวิทชรียา  ทองผาย 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน 
Wappage กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์ (ครูผู้ควบคุม) 

 
สาขาคอมพิวเตอร์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน 
Infographic กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์ (ครูผู้ควบคุม) 

๘๑. นายขวัญชัย  หายหัตถี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการ
ตัดต่อ VDO  กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์ (ครูผู้ควบคุม) 

สาขาคอมพิวเตอร์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๘๒. นางนงลักษณ์  ประไกรวนั รางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ (ครูผู้ควบคุม) 

สาขาคอมพิวเตอร์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักเรียน 
๑. น.ส.พิชชาภา จันน้อย 
๒. น.ส.หนึ่งฤทัย ภูดวง 
๓. น.ส.พรสุดา ดิลกลาภ 
๔. น.ส.สมฤทัย ชาวดง 

 
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๕. น.ส.อภิชญา  ริยะตา รางวัลเหรียญเงิน การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย  รางวัลศาสตราจารย์กิตติคุณ   
ดร. กาญจนา  นาคสกุล 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ
ไทย 

๖. น.ส.นวพร  อาษานอก 
๗. น.ส.พนิตนาฏ  พรมนอก 
๘. น.ส.ศศิธร  กระฉอดนอก 
๙. น.ส.กิตติยาภรณ์ แก้วน้อย 
๑๐. น.ส.ชญานิศา บุญเพลิง 
๑๑. น.ส.ลวีวรรณ เปล่ียนกลาง 
๑๒. น.ส.เบญจญาภา เกตุพิบูลย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๑๓. นายธีระโชติ ไกลวัลย์ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดการ
อ่านท านองเสนาะ  “ยลศิลป์ยินเสียง 
ส าเนียงเสนาะ” ครั้งท่ี ๑ 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1๔. น.ส.เกษราภรณ์  ขุนแก้ว 
๑๕. น.ส.ศิริลักษณ์   บาลี 
๑๖. น.ส.ภัทรนันท์  แสนท้าว 
๑๗. น.ส.ปุณยวีร์  พุทธศานต์ิบัณฑิต 
๑๘. น.ส.ณัฐธิดา  ทิพย์บุญผล 
๑๙. น.ส.ปิยะกานต์  ราชเมืองศรี 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

 
 
 
 



 หน้า   ๑๐๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๒๐. ด.ญ.ฌานิศา ผาผง  
2๑. ด.ญ.อนิตศรา บุญประเสริฐ 
๒๒. ด.ญ.ชญาภัทร ยวงใย  
๒๓. ด.ญ.กมลรัตน์ ปานาราช  
๒๔. ด.ญ.วรรณกร ทีเหล็ก  
๒๕. ด.ญ.อรัญญาลักษณ์ นานันท์ 
๒๖. ด.ญ.สุภัสสรา นันทอง 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

 
-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๒๗. น.ส.ปุณยวีร์ พุทธศานต์ิบัณฑิต  
2๘. น.ส.ภัทรนันท์ แสนท้าว  
๒๙. น.ส.ศิริลักษณ์ บาลี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
โครงงานทางคณิตศาสตร์ ในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๐. น.ส.สุมินตรา  แก้วบัวโฮม 
๓๑. น.ส.ธนพร สุวัฒน์ศิลป์ 

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๒. ด.ช.ศิรชัช  สุดสะอาด 
๓๓. ด.ช.ศุภโชค  บุญประเสริฐ 

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๔.นายนิธิกร  พลแสน 
๓๕.น.ส.ปณิตตรา สมีน้อย 
3๖.น.ส.ณัฐนิช เถียรวิทวัส 

รางวัลคะแนนทดสอบระดับดี 
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โครงการ  
E-SAN MATH TOP TEN ครั้งท่ี ๒๐ 

โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 

๓๗. ด.ญ.รัตนมน สายแก้ว  
๓๘. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ปัญญาบุญ  
๓๙. ด.ช.ภูรินท์ เเพร่ศรีสกุล  
๔๐. ด.ช.พรหมชนินทร์ ดุรงค์ด ารงชัย  
๔๑. ด.ช.จักรริน ตรีเดช  
๔๒. ด.ช.กมลภพ เรียงไธสง  
๔๓. ด.ช.พสิษฐ์ อ่อนพวย 

เข้าร่วมกิจกรรม The 3rd Math Festival 
Thailand 2021 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศรัสเซียและประเทศไทยโดยฝ่าย
การศึกษาและบริหารวิชาการ  

ศึกษา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔๔. ด.ช. ณชพงศธร  ลาน้ าเท่ียง 
๔๕. ด.ช.ณัฐพล  ทิพย์แสง 
๔๖. ด.ช.กฤติพัฒน์  หวังมะโน 
 

ชนะเลิศการแข่งขันสร้างอุปกรณ์ควบคุม
อัตโนมัติ (Smart home) ระดับ ม.ต้น 
โครงการแข่งขันภารกิจคิดสนุกอย่าง
สร้างสรรค์ 2021 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 
ICT เทศบาลนครขอนแก่น และ
การเรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
ขอนแก่น 
 

๔๗. ด.ช.ธีรวัฒน์ ภัทรศรีสาคร 
๔๘. ด.ช.ณัฐพล ชาวทองหลาง 
๔๙. ด.ญ.พิชชาภรณ์ เพชรกาฬ 

เข้าร่วมน าเสนอ 15 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก
ชุมนุมนักส่ิงแวดล้อมรุ่นเยาว์ กิจกรรมเด่น 
แพเล็ก ๆ พิชิตโลก 

สมาคมวิทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KKICT/?__cft__%5b0%5d=AZVFeZvqO17pEi4QbplUGaKkaIQpDCYXh9xJMS5xKD-fKw_8RWgHHVDD_LjsD3DBtwcGRiXBrRm_fOtkwwsX67LxDEHZYkJZcynAxFPD56Y9ioGVDC4rsi5aXL8EzsV_cnmMJ6F2eHGr6V--WcupEVcy&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KKICT/?__cft__%5b0%5d=AZVFeZvqO17pEi4QbplUGaKkaIQpDCYXh9xJMS5xKD-fKw_8RWgHHVDD_LjsD3DBtwcGRiXBrRm_fOtkwwsX67LxDEHZYkJZcynAxFPD56Y9ioGVDC4rsi5aXL8EzsV_cnmMJ6F2eHGr6V--WcupEVcy&__tn__=kK-R


 หน้า   ๑๐๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๕๐. นายจิตติพัฒน์   ขวัญอ่อน  
๕๑. นางสาวปัณณธร   สมพร  
๕๒. ด.ญ.แทนขวัญ   สุตะนนท์ 
๕๓. ด.ญ.ธนัชพร    หนูสี 
๕๔. ด.ญ.อรวรรยา   เทพสุทธิ 
๕๕. ด.ญ.เขมจิรา    เท่ียงมา 
๕๖. น.ส.พรพิมล   ไทยลาวัลย์ 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

 
-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๕๗. ด.ช.กฤตภาส อ าไธสง  
๕๘. ด.ช.พีรวิช แสนบุญศิริ  
๕๙. ด.ญ.อรวรรยา เทพสุทธิ 

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าป ี2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

๖๐. ด.ช.ชัยวุฒิ  เพ็งจางค์   
๖๒. ด.ญ.ณัฐนิชา พรมแสน  
๖๓. ด.ญ.วรัชยา ปลัดศรีช่วย  

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชุมนุมนักวิทยา 
ศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
(สาขากายภาพ : นักเคมีรุ่นเยาว์) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๖๔. ด.ญ.เขมจิรา เท่ียงมา 
๖๕. ด.ญ.พิชามญธุ์ นนทะศร ี
๖๖. ด.ญ.ภควดี แก้วกัญญา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกิจกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าป ี2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

๖๗. นายธัญกร  อาษานอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖๘.น.ส.จุฑาทิพย์  อินทรผล 
๖๙.น.ส.ปุณยวีร์ พุทธศานต์บัณฑิต 
๗๐. น.ส.เขมมิสรา  หนันทุม 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาดารา
ศาสตร์ ASTRO CHALLENGE ปริศนาดารา
ศาสตร์ 2021 รอบคัดเลือก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๗๑. ด.ช.คะนอง    คนทันทส์ 
๗๒. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ กองจันทร์ 
๗๓. ด.ญ.เสาวลักษณ์    เรืองมณี 
๗๔. ด.ช.ภูมิพัฒน์    ชัยรัตน์ 
๗๕. ด.ช.สิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ 
๗๖. ด.ญ.ภัทรวดี    เทียบอุ่น 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๗๗. น.ส.วีรภัทรา  จ้ายหนองบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ภาพโปสเตอร์ info graphic รณรงค์การ
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-
๑๙ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค  

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สามพร้าว 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๗๘. นายกฤษชนะ  ศรีโยธา 
๗๙. นายพิษณุ  ตินนัง 
๘๐. นายสหรัฐ  นามโยธา 
๘๑. น.ส.ศศิประภา  เทียนศรี 
๘๒. น.ส.วีรภัทรา  จ้ายหนองบัว 
๘๓. น.ส.เอื้ออารีย์  ดีพลงาม 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

 
-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๘๔. นายกวิน  พาโคกทม 
๘๕. นายภูวา  แสนวา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน 
Wappage กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

สาขาคอมพิวเตอร์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๘๖. ด.ญ.ปณิสรา  สิงหอง 
๘๗. ด.ญ.ปุณณดา  มีศิลป์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน 
Infographic กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

๘๘. นายธนากร  เทนอิสระ 
๘๙. นายนิพิฐพนธ์  นนทะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการ
ตัดต่อ VDO  กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

๙๐. ด.ญ.ปุณฑริกา  ขอกั้นกลาง 
๙๑. ด.ญ.อธิชนัน  ประวันจะ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์  
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๑๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ (การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

๑ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (EC) 

สรุปโดยรวม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (EC) นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ 
๓.๕ ขึ้นไป และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

๒ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปโดยรวม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ครูจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับ ๒ ขึ้นไป มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน ในระดับ ๒ ขึ้นไป มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ ระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม 

๓ โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

สรุปโดยรวม โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยครูบุคคลากรมีการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา น าผลจากการร่วมกิจกรรมมาใช้
พัฒนางานในหน้าท่ี และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๙ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

 
๑๒.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ การ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ได้แก่  
 ๑.  การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกง 
 ๒.  การปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดี ตามหลักค่านิยม  ๑๒  ประการ 
 ๓.  การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกระดับช้ัน 
 ๔.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET) ม.๓, ม.๖ 
  ๕.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  ๖.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)   
 ๗.  การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมในหลักสูตรต้านทุจริต 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                                   มีคุณภาพระดับ            ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
   ๑. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ใน
แต่ละระดับช้ัน ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ และช้ันมัธยมศึกษา ๖ มีค่าคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ๒. สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีรายวิชา
เพิ่มเติม เปิดสอนเชิงประจักษ์  สามารถเป็นแบบอย่างได้   สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์มีการพัฒนาดีขึ้น 
  ๓. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมการท าโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการสะเต็มศึกษา  จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใน
รายวิชาดังนี้ สุขศึกษา ม.๕, คอมพิวเตอร์ ม.๓, วิทยาศาสตร์ ม.๒ 
  ๔. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การส่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   มีการจัดการเรียนเรียนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกระดับช้ัน และครูมีการส่งเสริมให้
มีการน าเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    
  ๖.  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
๒๕๖๓  ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ 
คะแนน O-NET ม.๓ วิชาคณิตศาสตร์  ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน   และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  มีค่าคะแนน
เฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิชาวิทยาศาสตร์  
  ๗. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ผ่านโครงการ 
SBMLD รายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ผู้เรียนสามารถบริการชุมชนได้  
มีรายได้ระหว่างเรียน  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
   ๘. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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  ๙. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  เข้าร่วมในกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการอย่างสม่ าเสมอ  ได้รับค าช่ืนชมจากผู้ร่วมงานและผู้พบเห็น และยังเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความซาบซึ้ง 
ส่งเสริมเห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป 
  ๑๐. นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  
ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี   
  ๑๑. สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กับผู้เรียนท่ีหลากหลาย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ประสบผลส าเร็จระดับโลก  นานาชาติ  ประเทศ  สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ลดความขัดแย้งกับผู้อื่น   
  ๑๒. นักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต  อยากรู้อยากเห็น  มีความพยายามและต้ังใจ  มีความ
ขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่ม  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การมี
เหตุผล  ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากมีการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าคะแนน
เฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ๒. ควรมีการนิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิดของครูอย่างเป็นระบบ 
  ๓. สถานศึกษาควรด าเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
การสร้างนวัตกรรม ดังนี้ สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การพัฒนา
ผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษาควรด าเนินโครงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับผู้เรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานท่ีถูกต้องตามหลักการท าโครงงาน และสถานศึกษาควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และพัฒนาบุคลากรครูตามศักยภาพผู้เรียน 
  ๔. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่งงานรูปแบบ
ออนไลน์, การจัดการในช้ันเรียนโดยใช้ Application, การเข้าถึงส่ือการเรียน การสอน ท้ังแบบ offline และ online   
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาในช้ันเรียน   ครูควรพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตส่ือ หรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบบล็อก, เพจ, วีดีโอ อินโฟกราฟิก
และเว็บไซต์ เป็นต้น 
  ๕. สถานศึกษาควรด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ตลอดจนจัดกิจกรรมภายในและนอกห้องเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีหลากหลายเน้นให้นักเรียนได้ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอและพัฒนาทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทัล 
  ๖. สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ผ่านโครงการ SBMLD (รายวิชาเพิ่มเติมของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา และครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๗. ควรด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   
  ๘. มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ท่ีหลากหลาย 
  ๙. ควรมีการสร้างนวัตกรรมการลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อ
สังคมท่ีสงบสุข  เอื้ออาทร  สามัคคี  เป็นฐานสู่การสร้างความเจริญรุ่งเรือง 
  ๑๐. ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  ๑๑. ควรมีการคัดกรองและจัดกิจกรรมเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และมีการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  
สม่ าเสมอ ส าหรับกลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อประคับประคองให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มีโอกาสได้ประสบ
ความส าร็จในการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
  ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณของนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอก
ห้องเรียนให้นักเรียนได้ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูทุกคนให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ของนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
หลากหลาย ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  ๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ สถานศึกษาควร
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โรงเรียนควรจัดคาบเรียนให้มีคาบคู่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน   
  ๔. ควรมีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นด้วยตนเอง ณ จุดต่างๆ ในอาคารเรียน ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการควรมีสภาพท่ีเหมาะแก่การใช้งาน   ควรเพิ่มเสถียรภาพและความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  ควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในจุดท่ีมีนักเรียนใช้งานเป็นจ านวนมากใน
บริเวณสถานศึกษา 
  ๕. สถานศึกษาควรมีการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล  ทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 
  ๖. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัล  เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  ๗. สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อจะได้พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๙. สถานศึกษาควรมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนใหเ้ห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  ๘. สถานศึกษาควรมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
และจัดกิจกรรมร่วมกัน  อย่างเข้าใจกัน  เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสู่ความสงบสุข 
  ๙. สถานศึกษาควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพ
ทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตาม ตรวจสอบสุขภาพของนักเรียน  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการก ากับติดตาม  ส่งเสริมนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 
  ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เป็นล าดับ
ขั้นตอนครบถ้วน  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี และมีความสามารถในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  ด้วยกระบวนการ PDCA อย่างชัดเจน มีการน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพร้อมท้ังจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน  จัดส่งผลการประเมินตนเอง น าข้อมูลผลการการ
ประเมินตนเองมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สถานศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน    เป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดี  ปรากฎจากการเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานอืน่ๆ 
สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปใช้ได้    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ด้วย
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local 
Development : SBMLD)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
  ๓. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีหลากหลายจ านวน  ๑๐  หลักสูตร  ตอบสนองความแตกต่างของนักเรียน  
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน  มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพงึประสงค์
และการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน   มีการออกแบบค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีหลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีการวิเคราะห์
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมท้ังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน  
มีการออกแบบรายวิชาพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ครูมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล    
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  รูปแบบ
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีเน้น Active  Learning 

  ๔. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและความ
เหมาะสมตามนโยบายสถานศึกษา  ครูและบุคลากร รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แล้วน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  ๕. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีมีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกต่อการ
ด าเนินงานท ากิจกรรมต่างๆ  มีสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง มีพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น เพียงพอส าหรับนักเรียน ตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีค าส่ังมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารสถานท่ีอย่างชัดเจน  มีระบบการ
จัดการดูแลอาคารสถานท่ีท่ีได้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีการด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้าง
เสริมความปลอดภัย ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศ  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น 
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  ๖. สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   
  ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดและจิตใจ  รวมถึงมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ   นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาทักษะความสนใจของตนเองของอย่างเต็มศักยภาพ  เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้  นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความเป็นเลิศตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรมีการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  ๒. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
  ๓. สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มแผนการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาไม่ปรากฏสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ควรมีหลักสูตรกลุ่มการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น ให้ผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน 
ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม ท าให้เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปกติ 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาดการพัฒนาในด้านเฉพาะวิชา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มากขึ้น 
  ๕. ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีจ านวนมากขึ้น  ควรปรับปรุงและพัฒนา
อาคารให้มีความปลอดภัย  ให้ทันเวลาและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในการการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการ เช่น แผนผังสถานศึกษาควรมีความเป็นปัจจุบัน และชัดเจน มีป้ายบอกทางท่ีทันสมัยและดึงดูด
ความสนใจ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ปรับปรุงสภาพสีของอาคารให้มีความสดใส สวยงาม  ปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรภายในสถานศึกษาและป้ายบอกทางให้มีความชัดเจน พร้อมท้ังตีเส้นแบ่งช่องจราจร ท าเครื่องหมายจราจร 
สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน   ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ านักเรียนและห้องน้ าตามอาคารเรียนและเพิ่ม
จ านวนห้องน้ าให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  จัดหาพื้นท่ีในการรับประทานอาหารให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  ๖. ควรมีการจัดให้มีโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน  ครบทุกห้องเรียนและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ถูกสุขลักษณะ 
  ๗. ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  พร้อมจัดท่ีนั่งส าหรับนักเรียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
  ๑. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยยึดถือ
การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  ควรมีการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับครู  
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
  ๒. สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเชิงระบบด้วยทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสถานศึกษา
ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนบริหารจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
  ๓. ให้ครูผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มแผนการเรียน  ครูผู้สอนตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาให้ปรากฏ  K/P/C/A   โรงเรียนควรส ารวจความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครองในการเลือกกลุ่มแผนการเรียน สถานศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ใหส้ถานศึกษาจัด
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับครูผู้สอน   ควรมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
  ๔. เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีการถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างมี
คุณภาพ 
  ๕. ควรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติงานให้ปลอดภัยส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการงานอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้  และปรับปรุงอาคารสถานท่ี  พร้อมให้ผู้รับบริการมีความ
สะดวก ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ เช่น อาคารท่ีสถานท่ีท่ีเป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และส่งเสริม
องค์ความรู้ 
  ๖. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา  จัดให้มีโปรเจคเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน  ครบทุกห้องเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๗. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีปริมาณท่ีเหมาะสม  
เพียงพอกับนักเรียน 
  ๘. สถานศึกษาควรจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อให้
ตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ ติดตามผลจากการปฏิบัติงานของครู
ประจ าช้ัน  และครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใส่ใจและสม่ าเสมอ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 
  ๑. ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการจัดกิจกรรม  Active  
Learning  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและพัฒนาทักษะชีวิต  
  ๒. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเตอร์ท่ีมีท้ังระบบอินเตอร์เน็ตมีสายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องท างาน
ต่างๆ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมท้ังโรงเรียน บุคลากรครูและนักเรียนมีรหัสผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และนักเรียนยุคปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถน ามาใช้กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกคน   ครูทุกคนมี
การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับรายวิชา  และได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ท่ีมีโรคระบาด COVID ๑๙ สามารถท ากิจกรรมการเรียนการสอน การส่งงานและติดต่อส่ือสารแจ้งข้อมูล
ต่างๆกับนักเรียนได้ตลอดเวลา ท าให้การเรียนการสอนท าได้ต่อเนื่อง ติดตามการส่งงานของนักเรียนได้รวดเร็ว 
นักเรียนก็สามารถขอค าแนะน าหรือปรึกษาครูได้ง่ายข้ึน   มีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีหลากหลาย โดยมี
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
  ๓. ครูมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ  ท่ีได้ก าหนดไว้  ครูมีการวางแผน และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในช้ันเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในช้ันเรียนเชิงบวก ท่ีมีการส่งเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างนักเรียน การมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
  ๔. ครูให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การ
วางแผน การด าเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าเอกสารท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  กรส.๑ กรส.๒ ก าหนดการสอน รายงานการใช้
ส่ือและนวัตกรรม และรายงานการใช้หลักสูตร 
  ๕. สถานศึกษามีคู่มือด าเนินงาน PLC ครูมีการจัดต้ังกลุ่ม PLC และมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานกัเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรมีแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน  มีกรอบของการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น   
  ๒. สถานศึกษาต้องเพิ่มสมรรถนะในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และมีการปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัล  ความฉลาดทางเทคโนโลยี  (Digital Literacy) ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเป็น
ประโยชน์ และสร้างสรรค์ ไม่ใช้ไปในทางท่ีผิดหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  โรงเรียนควรสนับสนุนการพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย แนะน าการใช้ส่ือรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและสถานการณ์โรคระบาด
ในปัจจุบัน   โรงเรียนควรมีระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนเข้าถึงได้งา่ยและเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง  
  ๓. ครูควรน าส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
มากขึ้น   ครูควรใช้การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนควรเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมมากขึ้นเพื่อผลการ
ประเมินให้คาดเคล่ือนน้อยลง  จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกมากข้ึน 
  ๔. ครูบางท่านไม่จัดท าเอกสารท่ีแสดงถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
  ๕. ครูควรน าการด าเนินงานตามกระบวนการ PLC มาจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
  ๑. สถานศึกษาควรจัดให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น   
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูทุกคนให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน น าทักษะทางเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์มาใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือท่ีบ้านของนักเรียนเอง ตลอดจนการปลูกฝังให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และฉลาดทางเทคโนโลยี  (Digital Literacy) ไม่ท าผิดกฎหมาย โดย
ปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ไม่เสียเวลากับส่ิงท่ีไม่
สร้างสรรค์และไม่เกิดประโยชน์มากจนเกินไป 
  ๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพิ่มมากข้ึน  ให้
ครูได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไปประยุกต์สู่การวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๔. ควรมีระบบการตรวจสอบติดตามการจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ควรมีการน าผลจากการด าเนินงาน มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน PLC ให้เป็นปัจจุบัน 
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
๑๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความต้ังใจศึกษาเล่าเรียน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๑. สถานศึกษามีแนวคิดหลักในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คือการให้ครูออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ด้วย MPK model ปรากฏผลคือ ครูมีความพึงพอใจสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง สนับสนุน
ทุกกิจกรรมท้ังด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค  
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
  ๑. สถานศึกษามีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มอ่อน โดย
ออกแบบการสอนซ่อมเสริมและการสอบ ด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งปรากฏผลทางบวกชัดเจน ผู้เรียนสามารถ สอบ
ผ่าน และสามารถจบหลักสูตรพร้อมกับเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกัน  
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือการสอน ส่ือทาง Social Media โดยเฉพาะ Smart phone โดยผ่านทาง 
face book และ YouTube ซึ่งเป็นส่ือท่ีผู้เรียนมีความนิยมชมชอบเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์บทเรียนท่ีถูก
กับจริตของผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๒. การก าหนดเครื่องมือประเมินคุณภาพยังขาดความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเด็นพิจารณาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๑. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเด็นพจิารณาของมาตรฐาน ส่วนใหญ่ยังก าหนดในระดับการมี 
ปัจจัยพื้นฐาน และระดับกระบวนการด าเนินงาน เช่น การมีวัสดุอุปกรณ์ การได้จัดกิจกรรม หรือการได้เข้าร่วม 
กิจกรรม เป็นต้น ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายให้ถึงระดับผลผลิต หรือระดับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ครู หรือ 
กระบวนการต่าง ๆ  
  ๒. การประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่สามารถ 
สะท้อนถึงคุณภาพท่ีแท้จริง เนื่องจากไม่สามารถยืนยันคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ ผู้เกี่ยวข้องขาดทักษะในการ 
ประเมิน  
  ๓. ระบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพโดยการให้ครูประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็น 
เจตนารมณ์ท่ีดี แต่ยังขาดแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนและขาดระบบก ากับติดตามตรวจสอบท่ีดี จึงท าให้ความ
พยายามยังไม่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน  
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
  การประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่สะท้อนถึง 
คุณภาพท่ีแท้จริง เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ยังขาดความสอดคล้องกับประเด็นพิจารณา ท าให้ผลการ 
ประเมินบางประเด็นพิจารณามีความคลาดเคล่ือนไปบ้าง  
 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  ๑. ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ารวจและค้นพบตนเอง สามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทาง การศึกษา 
และการประกอบอาชีพในอนาคต  
  ๒. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และ
เอกชน ในการเสริมทักษะ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระท่ียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ด้วย
การจัดการเรียนการสอนท่ีตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ ด้วย
ตนเอง และการประเมินตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผล 
พัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาต่อไปให้ครบวงจร  
  ๒. เครื่องมือวัดผลประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน ควรก าหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตร เพื่อสะท้อน 
ความส าเร็จตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๑. สถานศึกษาควรจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ 
บุคลากรทุกคน โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ ๒ เรื่อง คือ การก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา และ 
กระบวนการประเมินคุณภาพ โดยให้ครูทุกคนร่วมกันท าความเข้าใจค าอธิบายมาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห์ 
ค าอธิบายประเด็นพิจารณาของทุกมาตรฐาน เพื่อน าค าส าคัญในประเด็นพิจารณามาก าหนดแนวทางและเป้าหมาย 
ของการพัฒนา รวมทั้งน ามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพให้ถูกต้อง  
  ๒. สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยสร้างเครื่องมือ 
ประเมินสมรรถนะของครู ด้านสมรรถนะท่ัวไป (Core Competencies) และสมรรถนะตามสายงานหรือตามหน้าท่ี 
(Functional Competencies) เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับความจ าเป็น ควรสร้าง ความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินและพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูทุกคนเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (ID Plan) มีการตรวจสอบ รายงาน
การประเมินตนเองและแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลของครู ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามแผน ใช้แนวทาง บริหาร
วิชาการรูปแบบ MPK model ก ากับการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับใช้กระบวนการ PLC พัฒนาทักษะ
การสอนของครู และใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
  สถานศึกษาควรทบทวนการก าหนดนิยามความหมายของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานให้ชัดเจน และ 
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบให้ท่ัวถึง เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 
๒ ป ี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ผู้เรียนมีผลงานเป็นท่ีพึงประจักษ์โดยเฉพาะด้านกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ครูผู้ 
ฝึกสอน จึงควรจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนต่างๆ เช่น กีฬา 
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วอลเลย์บอล เนื้อหาท่ีการสอนมีอะไรบ้าง มีข้ันตอนการฝึกซ้อมอย่างไร ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ และจัดท าเอกสาร 
เผยแพร่ผลงานความส าเร็จไปยังสถานศึกษาในเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยัน 
ประสิทธิผลความส าเร็จในการด าเนินงาน ท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  สถานศึกษาได้สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการขึ้นจากการถอดบทเรียนความส าเร็จของสถานศึกษาเอง 
เรียกว่า MPK model ซึ่งได้ด าเนินการมาแล้ว ๑ ปีการศึกษา ให้ครูน า MPK model “We CARE” ไปเป็นกรอบใน 
การออกแบบการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฏผลทางบวกค่อนช้างชัดเจน คือ ครูสามารถ 
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดและขั้นตอนดังกล่าวได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนสูงขึ้นทั้งระบบ และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ แต่การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถเผยแพร่เป็นนวัตกรรม 
ได้เนื่องจากยังไม่ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน และยังไม่เป็นท่ีรับรู้และยอมรับโดยท่ัวไป ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงควรด าเนินการดังนี้  
  ๑. จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวคิด MPK model “We CARE” ท่ีแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน ท่ี
ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนครูต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจน 
อีกครั้งหนึ่ง  
  ๒. ด าเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ MPK model “We CARE” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงานท่ีเช่ือถือได้ ก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูลผลท่ี 
เกิดขึ้น วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย  
  ๓. เผยแพร่ความส าเร็จและสร้างเครือข่ายเพื่อให้น าผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ด าเนินการ 
ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นจนประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อเป็นการยืนยัน 
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และหลังจากนั้นอาจเผยแพร่และให้บริการชุมชนวิชาการอื่น ๆ ให้กว้างขวางต่อไป 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการมาแล้วใน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ และในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท าให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาพร้อม 
เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็น Best Practice และเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้น าไปใช้ 
ต่อไป โดยสถานศึกษาควรด าเนินการดังนี ้
  ๑. จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวคิด “ตลาดนัด ๐ ร” ท่ีแสดงขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน ว่า แต่
ละขั้นตอน นักเรียน ผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน และครูประจ าวิชา ต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนา ความรู้
ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจน  
  ๒. ด าเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ “ตลาดนัด ๐ ร” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล 
สนับสนุนผลการด าเนินการท่ีเช่ือถือได้ ก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน เก็บข้อมูลผลท่ีเกิดขึ้น วิเคราะห์และ 
เขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย  
  ๓. เผยแพร่ความส าเร็จและสร้างเครือข่าย เพื่อให้น าผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ด าเนินการ 
ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นจนประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อเป็นการยืนยัน 
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และให้มีการเผยแพร่รูปแบบการด าเนินการ “ตลาดนัด ๐ ร” ให้กว้างขวางเป็นท่ีศึกษา ดู
งานของสถานศึกษาในจังหวัด และต่างจังหวัดต่อไป 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ผลการด าเนินโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศท่ีสูงขึ้น และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการเข้า 
ร่วมกิจกรรมในระดับดีมากขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบ O-Net ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับชาติ มีความส าเร็จสูงมากในด้านการประกวด การแข่งขัน
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กีฬาและเกมท้ังระดับภูมิภาคหลายรายการต่อเนื่อง  หลายปีเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาค การประกวดแข่งขัน 
ความสามารถและการแข่งขันกีฬาบางประเภทได้รับรางวัลในระดับประเทศ และนานาชาติ 
ผลการประเมินความโดดเด่น มีความโดดเด่นระดับภูมิภาค 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ (C๓) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ (C๒) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C๑) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินความโดดเด่น 

 
๑๕. การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏบิตัิการประจ าปีของสถานศกึษา 
 ๑๕.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ฝ่าย 
โดยแบ่งเป็น  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายบริการ  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM) โดยน ามาใช้ในบริบทของ
สถานศึกษาดังนี้ 
      การกระจายอ านาจ (Decentralization ) 
      ในการตัดสินใจด้านวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
     งานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 
      การพัฒนาระบบสาระสนเทศ 
SBM  คือ     โดยการกระจายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่สถานศึกษารวมทั้งจากผู้บริหารสู่ครู ผู้ปกครอง 
แนวคิดทางการบรหิาร   ชุมชน และนักเรียน 
และการจัดการศึกษา    
ที่มุ่งใหส้ถานศึกษา                 การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะ 
มีอิสระในการบริหาร     ความรู้และทักษะในการวางแผน ภาวะผู้น า และเทคนิควิธีการท างานอ่ืนๆ 
วิชาการ บุคลากร                
งบประมาณ  และ                 การสร้างแรงจูงใจ 
การบริหารทั่วไปภายใต้    ให้สถานศึกษามีอิสระในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่ก าหนด      
 
      การมีส่วนร่วม (Participation) 
      สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ครูผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา 
 
 การตรวจสอบและความโปร่งใส 
 (Accountability  and  Transparency) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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๑๕.๒  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
    “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้   สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ   ยกระดับการมีส่วนร่วม    น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนา  ดังนี้ 

       ๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 ๒) สรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๓) พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๔) พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ๕) ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 

๖) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล  
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
๑.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
๑.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 
๑.๗ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายปกครอง/ 
ฝ่ายบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การสรรหา
และพัฒนา คุณภาพ 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๒.๑ กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ 
๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
๓.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 

ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ 

๔.๑ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอมี
คุณภาพ 
๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
หลากหลาย 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป/ 

ฝ่ายบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์การยกระดับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และภาคีเครือข่าย 

๕.๑ กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็ง
และมีคุณภาพ 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
ยุทธศาสตร์การน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖.๑ กลยุทธ์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยนื 
 

 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  เพื่อให้บรรลุพันธกิจ  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   - ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   - ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 



 หน้า   ๑๒๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  : องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๒๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
๑.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเดน็การพิจารณาของ
สถานศึกษาก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ ดี 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๒๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเดน็การพิจารณาของ
สถานศึกษาก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๒๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน (โดยมีจุดเน้น คือ นักเรียนมีความเป็นเลิศ) 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
แผนการด าเนินงาน / การต้ังเป้าหมาย  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาได้ต้ังค่าเป้าหมายมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพนักเรียน ไว้ในระดับยอดเย่ียม 
กระบวนการพัฒนา / วิธีด าเนินงาน  
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน  คือ “ใฝ่เรียนรู้ คู่
คุณธรรม” ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะด้านกีฬา ส่ิงแวดล้อมดีน่า
อยู่  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นการให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น  วิชาการ  การเสริมทักษะอาชีพ การเสริมทักษะ
ชีวิต การบูรณาการตัวช้ีวัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์การเขียน การส่ือสาร และการคิด 
ค านวณ ตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน / การบรรลุผลส าเร็จ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

        สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ โดยด าเนินการผ่านจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ภาษาจีน  คณิตศาสตร์พื้นฐาน มีการน าผลประเมินคุณภาพของนักเรียนมาพัฒนานักเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  ๙๑.๘๓ มีทักษะ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณท่ีสูงขึ้น และมีผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป  
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   โดยผ่าน การจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและ
นันทนาการ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ท้ังด้วยตัวเอง และการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  โดยด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  การบูรณาการ  STEM  Education  โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ตลอดจนนักเรียน
สามารถน าเสนอและร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับประเทศ  
ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๗๒  มีความสามารถในการท าโครงการ  โครงงาน  ช้ินงาน  ผลผลิต  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  
๙๗.๓๑  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
และสังคมศึกษาฯ   ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 
๙๑.๔๗  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  พบว่าผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ และมี



 หน้า   ๑๒๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

นักเรียนท าวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ พบว่านักเรียนมีค่าคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศวิชาท่ีทดสอบ นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพ    โดยผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงการ SBMLD  
ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  ๗๗.๕๔  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามท่ีสถานศึกษา ก าหนดนั้น นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ  ๙๙.๘๓  นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก  ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ส่งเสริมอัตลักษณ์  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  ส่งผลให้ผู้เรียน มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับยอดเย่ียม นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   โดยผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย โครงการสังคมศึกษาสืบสานวิถีไทยส่งผลให้นักเรียน
ร้อยละ  ๙๙.๙๕  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
หน้าท่ีพลเมือง และการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  
๙๓.๘๓  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และมีผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  นักเรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ
ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  ๙๐.๕๕ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  ๙๕.๕๒ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมมีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม   
นอกจากนั้นมีการน าผลการด าเนินงาน รางวัลความส าเร็จ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง 
สาธารณชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
อื่นๆท่ีเกีย่วข้อง ด้วยระบบ On – Line  On – Site และในโอกาสประชุมในวาระต่างๆ 
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แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน   
ผลการเรียนระดับ 2  
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ 93.16 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน  
ผลการเรียนระดับ 2  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสารภาษาไทย 
ตลอดจนจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร
ภาษาไทยสูงขึ้น และ
กิจกรรมส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางด้าน
ภาษาไทย น านักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ส่งผลให้ 
ประสบผลส าเร็จใน
ระดับประเทศ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
 ผลการเรียนระดับ 2 
ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 85.40 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   
ผลการเรียนระดับ 2  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ส่งผล
ให้ประสบผลส าเร็จใน
ระดับประเทศ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาจีน  ผลการเรียน
ระดับ 2  ขึ้นไป 
 

3) ร้อยละ 94.15 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาจีน  ผลการเรียน
ระดับ 2  ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาจีน ตลอดจน
จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียน 
มีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารภาษาจีน
สูงขึ้น  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

4) ร้อยละ  85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
ผลการเรียนระดับ 2  
ขึ้นไป 
 

4) ร้อยละ 94.62 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
ผลการเรียนระดับ 2  
ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
พิจารณาจากสถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นักเรียนมีการคิดค านวณ
ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ตลอดจนจัด
กิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ทักษะในการค านวณสูงขึ้น  

ประสบผลส าเร็จมีคะแนน 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์
เต็ม  100  คะแนน  และ
ได้รับรางวัลชมเชยการ
ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ใน
ระดับประเทศ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น   สถานศึกษามีนโยบายเน้นการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน โดยครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC เน้นกระบวนการคิด จัดท าโครงการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมการท าโครงงานท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด 
จุดที่ควรพัฒนา   พัฒนานักเรียนด้านกระบวนการคิดสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ก่อเกิดนวัตกรรมท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรส่งเสริมนักเรียนด้านกระบวนการคิดท่ีสูงขึ้น พัฒนานกัเรียนด้าน
เทคโนโลยีออกแบบโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๓๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  ระดับ  3 
 

1) ร้อยละ 93.41 ของ
นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  ระดับ  3 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนในระดับช้ัน  
ม. 1 – 6  ตลอดจน
พัฒนาความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ผ่านโครงการ
ส่งเสริมทักษะการคิดและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและ
นันทนาการ  ซึ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
ส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน
โครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
ระดับประเทศ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 



 หน้า   ๑๓๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น  สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6  
จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง 
ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาของนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรยีนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ผลงาน/โครงการ/ 
โครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์/
ช้ินงาน STEM  

1) ร้อยละ 89.72 ของ
นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ผลงาน/โครงการ/ 
โครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์/
ช้ินงาน STEM  

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษา 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
พิจารณาจากสถานศึกษามี
การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถสร้าง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตามโครงการ SBMLD 
กิจกรรมชุมนุม  ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
และร่วมแข่งขันในเวที
ระดับต่างๆ จนได้รับ
รางวัลระดับภาค 
ระดับประเทศ  และระดับ
นานาชาติ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๓๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น   สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้  
  1. โครงการส่งเสริมการท าโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  2. โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  4. โครงการสะเต็มศึกษา 
  5. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาดังนี้ 
  5.1  รายวิชา SMT Project 1 ระดับช้ันม.3 
  5.2  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันม.2  
  5.3  รายวิชานวัตกรรมงานช่าง ระดับช้ัน ม.3 
  5.4  รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันม.6 
  5.5  รายวิชานวัตกรรมงานช่าง ระดับช้ันม.6 
จุดที่ควรพัฒนา   สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การพัฒนานกัเรียน
ในการสร้างนวัตกรรม  ควรด าเนินโครงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียน 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานท่ีถูกต้องตามหลักการท าโครงงาน   และสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรยีน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และครูควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระเพื่อให้เกิดช้ินงานอย่างหลากหลาย นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติท่ีคล่องแคล่ว ท้ังทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ การส่ือสาร   
การท างาน ผลการ
ประเมินระดับ 4 ขึ้นไป   

1) ร้อยละ   100  ของ
นักเรียน สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ การส่ือสาร  การ
ท างาน ผลการประเมิน
ระดับ  5   

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ การส่ือสารการ
ท างาน ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๓๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ โครงการ
ความร่วมมือการจัดการ
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม  
KKU  Smart  Learning
ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การท างานได้และ
ประสบผลส าเร็จ 

ระดับประเทศ  จากการ
แข่งขันโดยใช้อินเตอร์เน็ต
ในการส่งผลงาน มีบริการ
อีเมล์องค์กรให้กับนักเรียน
ทุกคน 

 

2) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียน สามารถส่ือสาร
และน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป   

2) ร้อยละ  9๖.๑๑   ของ
นักเรียน สามารถส่ือสาร
และน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการประเมินระดับ 5   

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารผ่านการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อน าเสนอผลงานได้  
ประสบผลส าเร็จ
ระดับประเทศและภูมิภาค  
เช่น  การแข่งขันโครงงาน  
STEM  หุ่นยนต์ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๓๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

3) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม  ผลการประเมิน
ระดับ 4 ขึ้นไป   

3) ร้อยละ   95.๘2   
ของนักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
ผลการประเมินระดับ 5   

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายความส าเร็จสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น  
      1. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การส่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

2. มีการจัดการเรียนเรียนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกระดับช้ัน และครูผู้สอนมีการส่งเสริมให้มีการ 
น าเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3. มีบริการอีเมล์องค์กร @mpk.ac.th (Google workspace for education) ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและมีพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ได้มากยิ่งขึน้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
    1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่งงานรูปแบบ
ออนไลน์, การจัดการในช้ันเรียนโดยใช้ Application, การเข้าถึงส่ือการเรียน การสอน ท้ังแบบ offline และ online  
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาในช้ันเรียน 
    3. ครูควรพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตส่ือ หรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบบล็อก, 
เพจ, วีดีโอ อินโฟกราฟิกและเว็บไซต์ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรมีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นด้วยตนเอง ณ จุดต่างๆ ในอาคารเรียน 
     2. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการควรมีสภาพท่ีเหมาะแก่การใช้งาน 
     3. ควรเพิ่มเสถียรภาพและความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
     4. ควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในจุดท่ีมีนักเรียนใช้งานเป็นจ านวนมากในบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๓๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
ค าอธิบาย  :  นักเรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลการเรียน
ระดับ  2 ขึ้นไป 

1)  ร้อยละ 90.04 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลการเรียน
ระดับ  2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรยีนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ร้อยละ  85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์  ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

2)  ร้อยละ 94.69  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์  ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๓๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

3) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย  ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

3)  ร้อยละ  93.89  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย  ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

4) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ  ผลการ
เรียนระดับ  2 ขึ้นไป 
 

4)  ร้อยละ  91.28  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ  ผลการ
เรียนระดับ  2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาฯ พื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๑๔๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

5) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ  
ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้น
ไป 

5)  ร้อยละ  83.24  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ  
ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้น
ไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงส่งเสริม
ใหน้ักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

6) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ ผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

6)  ร้อยละ 87.34  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ ผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพฯ พื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 

 

 



 หน้า   ๑๔๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

7) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ  ผลการเรียนระดับ  
2 ขึ้นไป 
 

7)  ร้อยละ 96.27  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ  ผลการเรียนระดับ  
2 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาศิลปะ
พื้นฐาน ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

8) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ  ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

7)  ร้อยละ 95.00  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ  ผลการเรียน
ระดับ  2 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
ฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๑๔๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น     สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดเป็นส่วนใหญ่  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
จุดที่ควรพัฒนา   สถานศึกษาควรด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และการงานอาชีพอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   สถานศึกษาควรมีการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ   ผ่านกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 
 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
การท างานหรืองานอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ  รายวิชา 
ผลิตได้ ขายเป็น ผลการ
เรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

1) ร้อยละ 72.94 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ  รายวิชา
ผลิตได้ ขายเป็นผลการ
เรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงส่งเสริม
ใหน้ักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ผลิตได้ ขายเป็น 
(กลุ่มงานช่าง, กลุ่มงาน  
คหกรรม, กลุ่มงานเกษตร, 
กลุ่มงานธุรกิจ) ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 



 หน้า   ๑๔๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาจีน 
ผลการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 46.12 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาจีน 
ผลการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม โครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน มี
ทักษะการส่ือสาร ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
รายวิชาคอมพิวเตอร์   
ผลการเรียนระดับ  3   
ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 89.09 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
รายวิชาคอมพิวเตอร์   
ผลการเรียนระดับ  3  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์ ์ มีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๔๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

4) ร้อยละ  95 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านฟุตบอล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา  รายวิชา
ฟุตบอลผลการเรียนระดับ 
3 ขึ้นไป 

4) ร้อยละ 96.48 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านฟุตบอล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา  รายวิชา
ฟุตบอล ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ใหน้ักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านฟุตบอล มีทักษะการ
เล่นฟุตบอล ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

5) ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา  รายวิชา
วอลเลย์บอล ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) ร้อยละ 80.91 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา  รายวิชา
วอลเลย์บอล ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้าน
วอลเลย์บอล มีทักษะการ
เล่นวอลเลย์บอล ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การ
ท างานหรืองานอาชีพและ
ประสบผลส าเร็จอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๔๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

6) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาหารไทย  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชา อาหารไทย 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป 

6) ร้อยละ 83.09 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาหารไทย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชาอาหารไทย 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพผ่านการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาหารไทย มี
ทักษะการท าอาหารไทย 
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การท างานหรืองาน
อาชีพ อย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

7) ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชางาน
ประดิษฐ์ ผลการเรียน
ระดับ  3 ขึ้นไป 

7) ร้อยละ 97.30 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชางาน
ประดิษฐ์ ผลการเรียน
ระดับ  3 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านส่ิงประดิษฐ์ มีทักษะ
การประดิษฐ์ ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๔๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

8) ร้อยละ 75  ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีต้าร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชากีตาร์  ผลการ
เรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

8) ร้อยละ 61.82 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีต้าร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชากีตาร์  ผลการ
เรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพผ่านการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีต้าร์ มีทักษะ
การเล่นกีต้าร์ ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

9) ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น   
ผลการเรียนระดับ  3   
ขึ้นไป 

9) ร้อยละ 57.58 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น   
ผลการเรียนระดับ  3 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาญี่ปุ่น มีทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การ
ท างานหรืองานอาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๔๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

10) ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านงานช่าง  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชางานช่าง  
ผลการเรียนระดับ   
3  ขึ้นไป 

10) ร้อยละ 67.57 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านงานช่าง  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ รายวิชางานช่าง  
ผลการเรียนระดับ   
3  ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านงานช่าง 
มีทักษะงานช่าง ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

11) ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรีไทย   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชา ดนตรีไทย   
ผลการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไป 

11) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรีไทย   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชา ดนตรีไทย  
ผลการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการเล่นดนตรี
ไทย มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การท างานหรืองาน
อาชีพ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 



 หน้า   ๑๔๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น   สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ผ่านโครงการ SBMLD  
รายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
จุดควรพัฒนา   สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ผ่านโครงการ SBMLD (รายวิชาเพิ่มเติม
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา และครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ให้จัดกิจกรรมท่ีเน้นการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย : นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความจงรักภักดี
ต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ผลการประเมินระดับ 2  
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ  99.97 ของ
นักเรียนมีความจงรักภักดี
ต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ผลการประเมินระดับ 2  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จต่ ากว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  เนื่องมาจาก
สถานการณ์การเมืองใน
ปัจจุบัน มีส่วนท าให้
นักเรียนบางกลุ่มมีความ
เข้าใจคลาดเคล่ือนในด้าน
ทัศนคติต่อเรื่องความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  แต่อย่างไร
ก็ตาม สถานศึกษายังคง
ปลูกฝังเรื่องของจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูประจ าช้ันให้
ค าปรึกษา แนะน า ส่งผล
ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีขึ้น 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๔๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
สุจริต   ผลการประเมิน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

2) ร้อยละ  99.93  ของ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
สุจริต   ผลการประเมิน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
ส่งเสริมอัตลักษณ์  ใฝ่เรียนรู้  
คู่คุณธรรม  ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีวนิัย  ผลการ
ประเมินระดับ  2 ขึ้นไป 

3) ร้อยละ  99.75 ของ
นักเรียนมีวนิัย  ผลการ
ประเมินระดับ  2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายความส าเร็จสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้มีวินัย  มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  
กิจกรรมประชุมระดับ  
กิจกรรมหน้าเสาธง  อบรมขับ
ข่ีปลอดภัย วินัยจราจร ส่งผล
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๕๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

4) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนใฝ่เรียนรู้  ผลการ
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 

4) ร้อยละ 99.55 ของ
นักเรียนใฝ่เรียนรู้  ผลการ
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ใหน้ักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  
มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ส่งเสริมอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม  ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ  ส่งผลให้
นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  
การศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

5) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
ผลการประเมินระดับ 2 
ขึ้นไป 

5) ร้อยละ  99.95 ของ
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
ผลการประเมินระดับ 2 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายความส าเร็จสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้ประหยัด และรู้จัก
ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงอย่างย่ังยืน  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๕๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

6) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  ผลการ
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 

6) ร้อยละ 99.60 ของ
นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  ผลการ
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นผู้มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน  
ท างานส าเร็จตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

7) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความรักความ
เป็นไทย  ผลการประเมิน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

7) ร้อยละ  99.95 ของ
ผู้เรียนมีความรักความเป็น
ไทย  ผลการประเมิน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นมีความรัก
ความเป็นไทย  ปลูกฝังให้
นักเรียนอนุรักษ์ความเป็น
ไทย มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

8) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
ผลการประเมินระดับ 2 
ขึ้นไป 

8) ร้อยละ  99.95 ของ
นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
ผลการประเมินระดับ 2 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกามีการส่งเสริม
นักเรียนให้มีจิตสาธารณะ มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือ
งานส่วนรวมด้วยความเต็ม
ใจ  และสามารถช่วยงาน
ผู้ปกครองได้ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๕๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
จุดที่ควรพัฒนา ควรด าเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการด าเนินกิจกรรมให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาให้การสนับสนุนครูและบุคลากรด าเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
พัฒนากระบวนการด าเนินกิจกรรมให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศกึษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียน  นิยมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ผลการประเมินระดับ   
4 ขึ้นไป 

1) ร้อยละ  99.95 ของ
นักเรียน  นิยมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ผลการประเมินระดับ 
4 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ 7 รักความเป็นไทย  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ร้อยละ 95  ของ
นักเรียน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย  รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ผลการประเมินระดับ 
4 ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 99.95 ของ
นักเรียน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ 7 รักความเป็นไทย  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๕๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกรายวิชา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 
จุดที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและ เน้นการวัดพฤติกรรมเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓  การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
ค าอธิบาย  :  นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณ ี

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ รายวิชา
หน้าท่ีพลเมืองฯ ผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

1) ร้อยละ 93.83 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ รายวิชา
หน้าท่ีพลเมืองฯ ผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียน แปลงของ
สภาพสังคม และ
สภาพแวดล้อม นักเรียน 
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ  วัย  
เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  
วัฒนธรรม  ประเพณีผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาหน้าท่ีพลเมืองฯ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

จุดเด่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองฯ (เพิ่มเติม) สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด   
จุดควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ในปีการศึกษา 2565 ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองฯ
(เพิ่มเติม) เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ให้ได้ร้อยละ 95 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๕๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) ร้อยละ  90.71   
ของนักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียน     มีพัฒนาการ
ทางร่างกาย และการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

2) ร้อยละ  90.07   
ของนักเรียนมีพฒันาการ
ทางร่างกาย และการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ดูแลและ
บันทึกพัฒนาการทาง
ร่างกายเพื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

3) ร้อยละ  91.04   
ของนักเรียนมีเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 



 หน้า   ๑๕๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

4) ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข 

4) ร้อยละ 90.38  
ของนักเรียนมีมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 
และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
นักเรียนให้มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น เนื่องจากสถานศึกษามีกิจกรรมท่ีสนับสนุนแก่
นักเรียน  
จุดควรพัฒนา   ผู้เรียนควรมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผูเ้รียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม (อัตลักษณ์ของนักเรียน) 
ค าอธิบาย  :  ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  มี
ความพยายามและต้ังใจ   มีความขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความม่ันใจในตนเอง  การกล้าคิดริเร่ิม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การมีเหตุผล 
                 คู่คุณธรรม  หมายถึง การที่นักเรียนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเร่ือง
คุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย  ๑. สัจจะ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  ๒. ทมะ คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความ
สัตย์ ความดี  ๓. ขันติ คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด   ๔. จาคะ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพือ่
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต
อยากรู้อยากเห็น  มีความ
พยายามและต้ังใจ  มี
ความขยันและอดทน  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
มั่นใจในตนเอง  การกล้า
คิดริเริ่มการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  การมีเหตุผล  
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ  93.43 ของ
นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต
อยากรู้อยากเห็น  มีความ
พยายามและต้ังใจ  มี
ความขยันและอดทน  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
มั่นใจในตนเอง  การกล้า
คิดริเริ่มการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  การมีเหตุผล  
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษา มีการส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริม
นักเรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ใหน้ักเรียน เป็นคนมีความ
พยายามและต้ังใจ ช่าง
สังเกตอยากรู้อยากเห็น  มี
ความมั่นใจในตนเอง ขยัน 
อดทน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีความ
รับผิดชอบ มีความสนใจ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีเหตุผลใน
การพิจารณาข้อมูล
ข่าวสาร 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนประพฤติตน
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  เก็บส่ิงของ
ผู้อื่นได้น าไปแจ้งเพื่อส่งคืน
เจ้าของ ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จด้วยดี  
ท้ิงขยะถูกท่ีและรักษา
ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ผลการประเมิน
ระดับ 4 ขึ้นไป    

2) ร้อยละ 97.61 ของ
นักเรียนประพฤติตน
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  เก็บส่ิงของ
ผู้อื่นได้น าไปแจ้งเพื่อส่งคืน
เจ้าของ ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จด้วยดี  
ท้ิงขยะถูกท่ีและรักษา
ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ผลการประเมิน
ระดับ 4 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
ผ่านกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ส่งผลให้ผู้เรียนยึดถือและ
ปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทาน
เรื่องคุณธรรม 4 ประการ 
คือ สัจจะ  ทมะ  ขันติ  
จาคะ  

ยอดเย่ียม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

จุดเด่น   นักเรียน มีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนมีความพยายามและต้ังใจ ช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  มีความมั่นใจใน
ตนเอง ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมี
เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร เป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน  จนชุมชนช่ืนชมและแยกชัดว่าเป็นเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  โดยดูจาก กิริยา มารยาท  การวางตัว  ตลอดจนการแต่งกาย  จะมีความโดดเด่นในมุม
บวกท่ีเห็นได้ชัด 
จุดควรพัฒนา  มีนักเรียนเพียงส่วนน้อย  ท่ียังเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของอัตลักษณ์โรงเรียน  ซึ่งปฏิบัติตนแบบแกน ๆ  
ไม่เป็นธรรมชาติ  จึงควรคัดกรองและจัดกิจกรรมเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยจัดหลักสูตรพิเศษ  และมีการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  สม่ าเสมอ  เพื่อประคับประคองให้เขาเข้าถึงและเห็นคุณค่าของคุณธรรมข้อนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงการเป็นแม่แบบท่ีดี ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดการ
สร้างคุณธรรมต้องอาศัยความเข้าใจท่ีถูกต้องและการฝึกให้ปฏิบั ติอยู่เสมอจนเป็นนิสัย  จึงควรส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตามผลจากการปฏิบัติงานของครูประจ าช้ัน  และครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใส่ใจและสม่ าเสมอ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล  หลักฐาน  ประกอบด้วย 

  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ โครงการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายงานผลการ
เรียนวิชาการอ่านคิดวิเคราะห์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ รายงานโครงการส่งเสริมการท าโครงงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานโครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินนักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน  การประเมินนัก เรียนสามารถส่ือสารและน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินนักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของเด็กด้านคอมพิวเตอร์ (SBMLD) โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
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ความเป็นเลิศ (SBMLD) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ , วิทยาศาสตร์ , สุขศึกษาและพลศึกษา , 
ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ  กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมติดตามศิษย์เก่า แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีฯ จากโปรแกรม  Secondary  bookmark รายงานกิจกรรมคนดีศรีเมืองพล รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เท่อย่างไทย ใครๆก็ท าได้ กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น  
กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการประชุม
ระดับ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   แบบประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิต  กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน  โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต   
แบบประเมินอัตลักษณ์ของนักเรียน   
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเน้นเรื่อง “ความเป็นเลิศ” โดยมีแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice เรื่อง 
“โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ” โดย “ครูเป็นผู้คิด” เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันของนักเรียน โดยด าเนินการเริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ผู้บริหารให้การสนับสนุน” ด้านงบประมาณในการส่งเสริมความเป็นเลิศ และจัดอบรมให้
ความรู้ในการส่งเสริมความเป็นเลิศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศ 
ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนประสบผลส าเร็จสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ ได้รับรางวัลระดับโลก ระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่ง
ผลการด าเนินการตามโครงการประสบผลส าเร็จสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการแสดงหลักฐานท่ีชัดเจนถึงผลท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียนโดยตรงในการน าเสนอผลการด าเนินงานตามรายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบ ริหารและการจัดการ ( โดย มีจุด เน้นคือ  ส่ ง เส ริมความเป็น เลิ ศ ) 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
แผนการด าเนินงาน / การต้ังค่าเป้าหมาย   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาได้ต้ังค่าเป้าหมายในมาตรฐานท่ี ๒ ไว้ในระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา / วิธีการด าเนินงาน 
   สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มีการน าแผนการ
ด าเนินการไปใช้ด าเนินการ  โดยจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน โดยการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานตามปฏิทินด าเนินงาน  
  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ สถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ  ปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการน าผลการประเมินไปใช้ใน
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การปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป เช่นการประเมินและน าผลการประเมินหลักสูตรไปพัฒนา มีหลักสูตร ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนหลากหลาย  มีระบบการบริหารอัตราก าลังพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง เป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
มีการ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม มีรูปแบบการบริหารและการ 
จัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  ภายใต้การมีระบบ
นิเทศภายในตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ 
  นอกจากนี้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ( ID  Plan)  และจัดให้มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดสัปดาห์ โดยการวางแผนจัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกเพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้พัฒนา
งานและพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และน าความรู้ท่ี ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

 ส าหรับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และมอบหมายให้งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริการเป็นผู้รับผิดชอบในการ ดูแล จัดสร้าง 
พัฒนาและปรับปรุง สถานท่ีต่างๆ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้
เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพียงพอส าหรับนักเรียน  ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนต่างๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์
ในห้อง ปฏิบัติและห้องเรียนต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ทาง 
เทคโนโลยี และมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท างานของกลุ่มบริหารงาน ทุกกลุ่ม
บริหารงาน และเพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ และมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทุกกลุ่มบริหารงาน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในด้านของระบบ
สารสนเทศท่ีใช้งานในการด าเนินงานต่างๆ ทุกกลุ่มบริหารงานมีการวาง แผนการด าเนินงานโดยการใช้ข้อมูล และ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการตาม แผนการปฏิบัติการและสรุปผลการด าเนินงาน 
พร้อมท้ังมีการจัดการข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานผ่าน ระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ท าให้การ
ท างานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   และมีการน าเสนอผล การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบ โดยน าเสนอต่อผู้ปกครอง สาธารณชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครูผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยระบบ On – Line  On – Site และในโอกาสประชุมใน
วาระต่างๆ 
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แหล่งข้อมูล  หลักฐานอ้างอิง  เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ตามรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       
ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจ  ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของ
สังคม ระดับ 4 ข้ึนไป 

1) สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ผลการประเมิน 
ระดับ 5 
 

ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสงูกว่าค่าเป้าหมาย
ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
พิจารณาจากผลการประเมิน
แบบสอบถามการมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดตาม
ประเด็นความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา, ความ
ต้องการของชุมชนท้องถ่ิน, 
แผนพัฒนาการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 
แผนการศึกษาแห่งชาติ, 
นโยบายรัฐบาล และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วย
การสอบถามคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
95.93  คิดเป็น คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
อีกท้ังมีกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาอย่าง
เป็นล าดับข้ันตอนและมีส่วน
ร่วม กล่าวคือ มีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและปัญหาของ
โรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียน, เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าประสงค์,  
มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์มาจะท า
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 
และจัดท าตัวชี้วัดตลอดจน
น าเสนอขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าสู่
การปฏิบัติ ด้วยการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและโครงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ส่งผล
ให้สถานศึกษามีทิศทาง
และเป้าหมายในการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน เป็นที่
ยอมรับและเป็นแบบอย่าง
ของหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ โดย
เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานต่างๆ 
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จุดเด่น  1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นล าดับข้ันตอนครบถ้วน อย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง  

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และมีความสามารถในการ 
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรมีการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยยึดถือการ มีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในสว่นการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ท่ีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 

๑) สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาผลการ
ประเมินจากแบบประเมิน
การมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
ด้วยการสอบถาม/
สัมภาษณ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 95.98 คิดเป็น
คะแนนเฉล่ีย 4.80 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
อีกท้ังสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มี 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ครอบคลุมทุกด้าน โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจน มีความต่อเนื่อง 
และมีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา น า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

 

จุดเด่น   1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ท่ีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน มีความต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปใช้ได้ 
 3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 4. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้วยการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development: 
SBMLD)  
 5. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สมาคมครู 
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ส่งผลให้โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 6. สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  1. สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเชิงระบบให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเขม้แข็งเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. สถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
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ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย       
 

ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกลุ่มเปา้หมาย  
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

1) สถานศึกษามีกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ 5 
2) สถานศึกษามีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ 5 
3) สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ 5 
4) สถานศึกษามีการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ 5 
5) สถานศึกษามีการน า
ข้อเสนอแนะมาวางแผนใน
การพัฒนาหลักสูตร 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง  และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่าน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษามีหลักสูตร
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
พุทธศักราช 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) สถานศึกษามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมาย   
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

1) สถานศึกษามีกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
ผลการประเมินระดับ 4 
2) สถานศึกษามีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 
ผลการประเมินระดับ 5 
3) สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ี
วางไว้  
ผลการประเมินระดับ 4 
4) สถานศึกษามีการ
รวบรวมผลการด าเนิน
กิจกรรม/รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม 
ผลการประเมินระดับ 4 
5) สถานศึกษามีการน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
การด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด สถานศึกษาบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายส่งผลให้
สถานศึกษามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม
ประสบการณ์ของผู้เรียน
ให้กว้างขว้างขึ้น และการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) สถานศึกษามีการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาผลการ
ประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 

1) สถานศึกษามีการ
ประเมินด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ 5 
2) สถานศึกษามีการ
ประเมินด้านการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน  
ผลการประเมินระดับ 5 
3) สถานศึกษามีการ
ประเมินด้านผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจากการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มากท่ีสุด  
(x̅ = 4.70) เมื่อพิจารณา
รายด้าน  พบว่า  ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
(x̅ = 4.81) รองลงมา คือ 
ด้านการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
(x̅ = 4.78) และด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา (x̅ = 4.54) 
จากผลการประเมิน 
โรงเรียนได้น าข้อมูล มา
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้เป็น
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

4) สถานศึกษามีการน าผล
การประเมินไปพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาผล
การประเมินระดับ 4  
ขึ้นไป 

1) สถานศึกษาพัฒนา
สาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มแผนการเรียน  
ผลการประเมินระดับ 5 
2) สถานศึกษาพัฒนา
ค าอธิบายรายวิชาบาง
รายวิชาให้ปรากฏ
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  
ผลการประเมินระดับ 5 
3) สถานศึกษาสร้าง
หลักสูตรกลุ่มการเรียนท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการน าข้อมูล
จากการติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน น าข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ในปี
การศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

 4) สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ด าเนินงาน 
ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ 4 
5) สถานศึกษามีการ
วางแผนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  
ผลการประเมินระดับ 4 

  

จุดเด่น  1. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 
2. สถานศึกษามีการก าหนดสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิด วิเคราะห์และการ 

เขียน 
3. สถานศึกษามีการออกแบบค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
4. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมท้ังน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมท้ังออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
7. สถานศึกษามีการออกแบบรายวิชาพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
8. ครูมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
9. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม 

 10. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถออกแบบกิจกรรมและ
ผลิตส่ือการสอนรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จุดที่ควรพัฒนา   
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มแผนการเรียน 

2. ค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาไม่ปรากฏสมรรถนะส าคัญของนักเรียนเรียน 
3. ควรมีหลักสูตรกลุ่มแผนการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความถนัดและความสนใจของนักเรียนท่ี

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. ควรให้ผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
แผนการเรียน 

2. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาให้ปรากฏ K/P/C/A 
3. ส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองในการเลือกกลุ่มแผนการเรียน 
4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
5. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ

ครูผู้สอน 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามี
แผนพัฒนาวิชาชีพของครู
และบุคลากร 
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

1) สถานศึกษามี
แผนพัฒนาวิชาชีพของครู
และบุคลากร 
ผลการประเมินระดับ 5 
 
 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษามีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตาม
ความต้องการของครูและ
สถานศึกษา ครูทุกคนมีการ
จัดท าแผนพัฒนาวิชาชีพ ID 
Plan มีการสรุปช่ัวโมงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อย
ละ 96.50 ผู้บริหารและครู
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 



 หน้า   ๑๖๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรตามแผนพัฒนา
วิชาชีพ ผลการประเมิน
ระดับ 4  ขึ้นไป 

2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรตามแผนพัฒนา
วิชาชีพ 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษาจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
เริ่มจากการจัดต้ังกลุ่ม 
PLC การด าเนินงาน
กิจกรรมเปิดช้ันเรียนของ 
Model Teacher และ
คณะการสรุปรายงาน
ช่ัวโมง PLC ของครูท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ครูทุกคนมี
การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
98.25 เพื่อพัฒนางาน
โดยมีการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional 
Learning 
Communication : PLC) 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๗๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

3) สถานศึกษามีการ
ประเมินผลการพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ   
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

3) สถานศึกษามีการ
ประเมินผลการพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
ผลการประเมินระดับ 5 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจากครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
94.32  เช่น การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (SAR)   
การได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติตามโอกาสอันควร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

4)  สถานศึกษามีการน า
ผลประเมินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร (ในรูปแบบ SAR)  
ผลการประเมนิระดับ 4 
ขึ้นไป 

4) สถานศึกษามีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร (ในรูปแบบ SAR) 
ผลการประเมินการระดับ 
5 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยสถานศึกษาได้
น าผลการประเมินไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร จากผลการ
ด าเนินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร จากผลการ
ด าเนินงาน การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยบุคลากรได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สู่การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ตามโครงการส่งเสริม
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
95.56 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๗๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและความ
เหมาะสมตามนโยบายสถานศึกษา ส่งเสริมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน น าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาในด้านเฉพาะวิชา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มากขึ้น 
จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะเฉพาะวิชาเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครู มีการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งอย่างมี
คุณภาพ  ครูควรได้รับการส่งเสริมด้านการท างานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีอาคาร
เรียนท่ีเพียงพอ ใช้การได้ดี 
และสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ  4  ขึ้นไป 
 

 

 

1) สถานศึกษามีอาคาร
เรียนท่ีเพียงพอ ใช้การได้ดี 
และสะอาดถูกสุขลักษณะ  
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ  ๕ 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
พิจารณาจากผลการ
ประเมินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.๖๖  สถานศึกษา มี
การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เพียงพอ 
และมีความปลอดภัย ใช้
การได้ดี สะอาดถูก
สุขลักษณะ ตามาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
(x̅ = 4.๖๖)  โดยมีการ
จัดกิจกรรมและโครงการ 
ดังนี ้

- โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนอาคารสถานท่ี 
- โครงการ/รายงาน
โครงการปรับปรุงพัฒนา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๗๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- กจิกรรมปรับปรุงพัฒนา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมBig Cleaning 
Day 
- กิจกรรม Zoning 
Award 

 

2) สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมสะอาด 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีสีเขียวร่ม
รื่น เพียงพอส าหรับ
นักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

2) สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมสะอาด 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีสีเขียวร่ม
รื่น เพียงพอส าหรับ
นักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  ๕  
ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจากผล
การประเมินมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.๕๒ สถานศึกษา 
มีพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น 
เพียงพอส าหรับนักเรียน  
โดยมีการจัดท าโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
- กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- สภาพจริง,ห้องสมุด,
สวนหย่อมโรงเรียน,
ห้องสมุดไอที 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมBig Cleaning 
Day 
- กจิกรรม Zoning 
Award 
- กิจกรรมก าจัดขยะมูล
ฝอยและก าจัดส่ิงปฏิกูล  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 



 หน้า   ๑๗๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

3) สถานศึกษามี
ด าเนินการจัดระบบ
ป้องกันการบาดเจ็บ และ
สร้างเสริมความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ  4  ขึ้นไป 

3) สถานศึกษามี
ด าเนินการจัดระบบ
ป้องกันการบาดเจ็บ และ
สร้างเสริมความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ  ๕  ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจากผล
การประเมินมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.๗  สถานศึกษา 
มีการด าเนินการจัดระบบ
ป้องกันการบาดเจ็บ และ
เสริมสร้างความปลอดภัย 
ผ่านโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้  
-โครงการถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา  
-กิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียน  
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
-กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์  
-กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี  
-กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน  
-กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  
-กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  
-โครงการประกันอุบัติเหตุ
บุคลากรและนักเรียน เป็น
ต้น จนส่งผลให้ได้รับ
รางวัลชมเชย
ระดับประเทศทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทาง
ถนน ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอผลงานระดับชาติ  
Prime  Minister  Road  
Safety  Awards  รางวัล
โรงเรียนน าร่องโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น  ได้รับ
การรับรองเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมคุณภาพระดับทอง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 หน้า   ๑๗๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 
 
จุดเด่น   ๑. มีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีมีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกต่อการด าเนินงานท า
กิจกรรมต่างๆ 

๒. มีสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง และร่มรื่น 
๓. มีค าส่ังมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารสถานท่ีอย่างชัดเจน 
๔. มีระบบการจัดการดูแลอาคารสถานท่ีท่ีได้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
๕. มีพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น เพียงพอส าหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
๖. มีการด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียน 

มัธยมศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีจ านวนมากขึ้น, 
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในการการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เช่น แผนผังโรงเรียนควรมี 

ความเป็นปัจจุบัน และชัดเจน มีป้ายบอกทางท่ีทันสมัยและดึงดูดความสนใจ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
4. ควรจัดท าเลขท่ีอาคารให้ชัดเจน 
5. ปรับปรุงสภาพสีของอาคารให้มีความสดใส สวยงาม 
6. ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในโรงเรียนและป้ายบอกทางให้มีความชัดเจน พร้อมท้ังตีเส้นแบ่งช่อง 

จราจร ท าเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน  
7. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ านักเรียนและห้องน้ าตามอาคารเรียนและเพิ่มจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอ 

ต่อจ านวนนักเรียน 
8. จัดหาพื้นท่ีในการรับประทานอาหารให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 สถานศึกษาควรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติงานให้ปลอดภัยส าหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการงานอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้  และปรับปรุงอาคารสถานที เพื่อรองรับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization (HPO) พร้อม
ให้ผู้รับบริการมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความพึง และส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๗๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีระบบ
การจัดหา  การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป   
 

1) สถานศึกษามีการ
จัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ ๕  
4.93   

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจากผล
การประเมินมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.93  
สถานศึกษามีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม 
กับสภาพของโรงเรียน 
โดยมีการจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ท่ีทันสมัย ได้แก่ 
ระบบ SiS ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ 
B - Classroom ระบบ 
Secondary bookmark 
โปรแกรม Student care 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีพัฒนาขึ้นเอง 
โปรแกรมจัดตารางเรียน 
6.06 โปรแกรม
ตรวจข้อสอบ 
Chexmaster ระบบ
สแกนลายนิ้วมือ
ปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้
อินเตอร์เน็ต ระบบการยืม
คืนหนังสือในห้องสมุดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 



 หน้า   ๑๗๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  การจัดท าข้อมูลกิจกรรม
ชุมนุม ระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา  

 

2) สถานศึกษามีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป    

2) สถานศึกษามีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  ๕  

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจากผล
การประเมินมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.9๖  
สถานศึกษามีการจัด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา  เพื่อพัฒนา
งานต่างๆ ใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

จุดเด่น   สถานศึกษามีโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน อย่างน้อยอาคารละ 3 ห้องเรียน ซึ่ง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

จุดควรพัฒนา   เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดให้มโีปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องเสียง ไมโครโฟน  ครบทุกห้องเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๗๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๗  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (เอกลักษณ์ของสถานศึกษา) 
ค าอธิบาย  :  องค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีการพัฒนาทั้งด้านความคิด
และจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชน  และมีการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีการแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนือ่งไปสู่
เป้าหมายร่วมกันขององค์กร  มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงอยู่ภายใต้องค์กรที่มีบรรยากาศ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้   
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

1) สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้   
ผลการประเมินระดับ  ๕ 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจาก
สถานศึกษามีจุดเด่นท่ีเป็น
จุดเน้นของสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากร ครู 
และนักเรียน เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา  
มีการพัฒนาท้ังด้าน
ความคิด และจิตใจ มีการ
ถ่ายโอนความรู้สู่บุคคล
และชุมชน และมีการ
ท างานเป็นทีม  
มีการแก้ปัญหา การปฏิบัติ
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนรู้ และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ไปสู่
เป้าหมายร่วมกันของ
องค์กร มีการปรับตัวให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งอยู่ภายใต้
องค์กรท่ีมีบรรยากาศการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน
โครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ โครงการส่งเสริม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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ระดับคุณภาพ 

  นักเรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมประชุมจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  
จนได้รับการยก 
ย่องใหเ้ป็นศูนย์โครงการ
โรงเรียนคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT) 
ตามมาตรฐาน สสวท. เป็น
ศูนย์ STEM EDUCATION 
ศูนย์ อปท. 10 
ระดับประเทศ เป็น
โรงเรียนน าร่องพอเพียง
ท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น   
จากการประเมินความ
คิดเห็น และความพึงพอใจ
ของ  นักเรียน  ครู  
ผู้บริหาร  และผู้ปกครอง 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  
และผู้ปกครอง มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม (x̅ = 4.๖๒)   
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน  
พบว่า นักเรียน  ครู  
ผู้บริหาร  และผู้ปกครอง 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมทุกด้าน   
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จุดเด่น  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดและจิตใจ รวมถึงมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ 

2. นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาทักษะความสนใจของตนเองของ
อย่างเต็มศักยภาพ  เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้ 

3. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมด้านความเป็นเลิศและความถนัดของนักเรียนให้มีการ
พัฒนาท้ังด้านความคิดและจิตใจ             
จุดท่ีควรพัฒนา  สถานศึกษามกีารประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมน้อยเกินไป ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา     
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้สามารถน าไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้ และปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรต่อเนื่อง 
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล  หลักฐาน  ประกอบด้วย   แผนพัฒนาการศึกษา  ๕  ปี  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการ/กิจกรรม ประจ าป ี รายงานโครงการ/กิจกรรมประจ าปี รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  แผนอัตราก าลัง รายงานผลการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน แบบบันทึกโฮมรูม รายงานการนิเทศ
ภายใน  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้และของฝ่าย   ค าส่ังแต่งต้ัง
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานการประชุม / ภาพถ่าย รายงานการประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา / 
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ / แผนปฏิบัติการปีการศึกษา / เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา / เห็นชอบการซื้อหนังสือ
เรียน เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  รายงาน
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน / ภาพถ่าย รายงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  แบบบันทึกการก ากับ ติดตาม รายงานการใช้หลักสูตรเป็นรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ID Plan สรุปช่ัวโมงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (SAR รายบุคคล)  รายงานการประชุม  PLC (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)  คู่มือการด าเนินงาน  
PLC รายงานการด าเนินงาน  PLC  แบบส ารวจ/แบบสอบถาม  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  แบบประเมินครูท้ัง ๔ 
ฝ่าย ภาพประกอบในแต่ละกิจกรรม ร่องรอยการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม อื่น ๆ เช่น รายงานไปราชการ รายงาน
การพัฒนาบุคลากร  แบบส ารวจ/แบบประเมิน ร่องรอยการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมปรบัปรุงอาคารสถานท่ี  
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน  ระบบซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัย  แบบส ารวจ/แบบประเมิน ร่องรอยการด าเนินตามโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา   แบบประเมิน/แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู ้
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  ในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเน้นเรื่อง “ส่งเสริมความเป็นเลิศ” โดยมีแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice 
เรื่อง “โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม” โดย “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการเป็นผู้คิด” เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการส่งเสริมความเป็นเลิศ โดยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ผู้บริหารให้การสนับสนุน” ด้านงบประมาณใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการเป็นล าดับข้ันตอนดังนี้ ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการของสถานศึกษา และคณะท างาน ๒) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน ๓) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมี
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องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ ส่วนน าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และ
เกณฑ์การจบการศึกษา ๔) ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสม ๕) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ ให้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร ๖) จัดท าเป็นประกาศหรือค าส่ัง
เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม ๗) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ๘) วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 
ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้นวัตกรรมตามกระบวนการ CIPPI Model ดังนี้ ๑) 
ด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่าหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นไปตาม  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง
ของหลักสูตร รายวิชา หน่วยกิต โดยหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมพัฒนา
เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๒)  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สอน 
คุณสมบัติผู้เรียน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศ สถานท่ี มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ๓) ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การบริหารจัดการหลักสูตร  การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จุดเน้นของสถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศตามพหุปัญญาและมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ๔)  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผู้เรียนบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้   ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการ   ด้านอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านจุดเน้น ดังนี้ (๑) จัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) (๒) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม)  (๓) จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  (๔) การจัดการ
เรียนรู้ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ (๕) การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  ๕) ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) บรรลุตามเป้าหมายในด้านความสามารถในการ
บริหารหลักสูตร งานวิชาการ และการนิเทศคุณภาพของนักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพต่อความส าเร็จในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนประสบผลส าเร็จสู่ความเป็น
เลิศตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ประสบผลส าเร็จ
ในการศึกษาต่อ และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งผลการด าเนินการตามโครงการประสบผลส าเร็จสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยมีการแสดงหลักฐานท่ีชัดเจนถึงผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงในการน าเสนอผลการด าเนินงานตาม
รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนประสบผลส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตร ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (โดยมีจุดเน้นคือ ครูจัดการเรียนการ
สอนเพื่อความเปน็เลิศของนักเรียน   ) 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
แผนการด าเนินงาน / การต้ังค่าเป้าหมาย   
          ในปีการ ศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาไ ด้ ต้ัง ค่า เป้าหมายในมาตรฐาน ท่ี ๓ ไว้ ในระ ดับยอดเยี่ ยม 
 

กระบวนการพัฒนา / วิธีการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนออกแบบหน่วยการการจัดการเรียนรู้ครบ ทุกรายวิชา ทุกช้ันปี เน้น
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลายภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ได้แก่ งานหลักสูตรมีการ 
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ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ ครูทุกคนมีการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้ครูจัดการ เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีคงทน  โดยมี
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ี
ได้มา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่ง 
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัด การเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เช่น จากบันทึกหลังแผนการสอน ครูควรผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้  ด้วยโครงงาน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนอย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินงาน  ครูร้อยละ  ๙๕.๘๒  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา   มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง ซึ่งสถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย ครูร้อยละ ๙๗.๑๓  พัฒนาและใช้ส่ือการ
สอน ส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ท่ีสอน ผ่านโครงการ 
Computer Program : CP กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ครู
ออกแบบการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น  Active  Learning   ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น   ร้อยละ  ๙๖.๓๒  ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ร้อยละ ๙๗.๑๐ ของครู เปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย  ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ร้อยละ  ๙๗.๗๓  ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน   โดยสถานศึกษามีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก   เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครูสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูมีการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ กิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภาผู้เรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน
ระดับช้ัน ม.3 และนักเรียนระดับช้ัน ม.6  ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร  เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม  มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ประสบผลส าเร็จในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  ร้อยละ  ๙๗.๙๑ ของครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าไปวางแผนจัดการเรียนการเรียนรู้   ร้อยละ 
๙๕.๔๗  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน ร้อยละ ๙๔.๖๖ ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของ
นักเรียนและน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยสถานศึกษามีการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดการประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนหลังแก่นักเรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล น าไป
วางแผนจัดการเรียนรู้ ครูมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและน าผลมา
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ. มส. ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลคะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, และระดับประเทศท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในทุก
รายวิชาท่ีทดสอบ ผู้เรียนมีปัญหาผลการเรียนจ านวนลดลง  ร้อยละ  ๙๐.๖๑  ของครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการภาคเรียนละ ๒๕ ช่ัวโมง  ร้อยละ  ๙๕.๔๔  ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
ร้อยละ  ๗๗.๖๒  ของครูและบุคลากรใช้กระบวนการ  PLC ในการพัฒนางาน  โดยโรงเรียนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมนิเทศภายใน คู่มือ   PLC  กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด าเนินการอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรี ยนรู้ 
เทคนิค วิธีการสอน และสร้างนวัตกรรมของครูในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ท่ีผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ  ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้รับรางวัล ระดับประเทศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ครูประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด รวมทั้งได้รับการเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
แหล่งข้อมูล  หลักฐานอ้างอิง  เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ตามรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       
ค าอธิบาย  :  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ  
แสดงออกแสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 95  ของครูมี
ความสามารถในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 
 

1) ร้อยละ 95.47 ของ
ครูมีความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ  ๕   
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  โดยครูผู้สอนมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิค
การสอนในแต่ละรายวิชา มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และ
มีการเผยแพร่ จนส่งผลให้ครูมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 



 หน้า   ๑๘๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ  85  ของครู
จัดการเรียนรู้ Active 
Learning  ผลการ
ประเมินระดับ  4  ขึ้นไป 
 

2) ร้อยละ 96.16 ของ
ครูจัดการเรียนรู้ Active 
Learning  ผลการ
ประเมินระดับ  ๕ 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยครูมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
โดย เน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ  95 ของครูมี
การใช้เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย   ผลการ
ประเมินระดับ  4  ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 95.82 ของ
ครูพัฒนาเทคนิคการสอน
ในแต่ละรายวิชา  ผลการ
ประเมินระดับ  ๕ 
 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ครูมีการใช้และ
พัฒนาเทคนิคการสอนใน
แต่ละรายวิชาท่ี
หลากหลาย มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น
และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  นักเรียน
ได้รับการฝึกทักษะ  
แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  
น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๘๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรมีแนวทางกรอบของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการสอน และการ
จัดการแบบ Active Learning เพื่อให้ครูได้พัฒนาอย่างสม่ าเสมอและทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ  สถานศึกษาควรส่งเสริมครูทุกคนให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูควรจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูควรเลือก และพัฒนาเทคนิคการสอนให้มีความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ     
ประเด็นพิจารณาที่  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้       
ค าอธิบาย  :  มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  95  ของครู  
พัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
ส่ือเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ  97.13  
ของครู  พัฒนาและใช้ส่ือ
การสอน ส่ือเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด ผลการประเมิน
ระดับ  ๕ 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  พิจารณาจากครู
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง ซึ่งสถานศึกษามี
แหล่งสืบค้นช้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
ครูพัฒนาและใช้ส่ือการ
สอน ส่ือเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ท่ีสอน
ออนไลน ์

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๘๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

จุดเด่น สถานศึกษามีเครือข่ายอินเตอร์ท่ีมีท้ังระบบอินเตอร์เน็ตมีสาย และอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีจุดกระจายสัญญาณ
ครอบคลุมท้ังโรงเรียน บุคลากรครูและนักเรียนมีรหัสผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคน ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้ส่ือการเรียนรู้
ท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา มีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีหลากหลาย โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้
และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาต้องเพิ่มสมรรถนะในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเสถียรและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีการปลูกฝังการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ ไม่ใช้ไปในทางท่ีผิด ควรสนับสนุนการ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย แนะน าการใช้ส่ือรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมc]tควรมีระบบ
การจัดการแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะ  สถานศึกษษควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกคนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนท่ี์สามารถเร้า
ความสนใจของผู้เรียน ผ่านแอปพลิเคช่ันเสริมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และส่งเสริมพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการปลูกฝังให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไมท่ าผิดกฎหมาย โดยปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ     
ประเด็นพิจารณาที่  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก       
ค าอธิบาย  :  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธเ์ชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  
และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  95  ของครู  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผลการประเมิน
ระดับ 4  ขึ้นไป 
2) ร้อยละ  95  ของครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างวินัย  
ข้อตกลงและแนวทางการ
เรียนรู้และสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ผลการประเมินระดับ 4  
ขึ้นไป 
3) ร้อยละ  95  ของครู
ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างผู้เรียน  ผลการ
ประเมินระดับ 4  ขึ้นไป 

1) ร้อยละ 96.32 ของ
ครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน  ผลการประเมิน
ระดับ  ๕ 
2) ร้อยละ  97.10 ของ
ครู เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการสร้างวินัย  
ข้อตกลงและแนวทางการ
เรียนรู้และสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ผลการประเมินระดับ  ๕ 
3) ร้อยละ 97.73 ของ
ครู ส่งเสริมการสร้าง
มิตรภาพระหว่างผู้เรียน  
ผลการประเมินระดับ  ๕ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกวา่ค่าเปา้หมายที่
โรงเรียนก าหนด  พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสขุ โดยครูผู้สอนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ใน
การสร้างวินัย ข้อตกลงและแนว
ทางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสขุ ครูมีการ
ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างนักเรียนผ่านการจัด การ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญในชั้นเรียนเชิงบวกของ
ครูผู้สอน  นอกจากน้ีครูยังมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
เย่ียมบ้าน กิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมสภานักเรียน  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 



 หน้า   ๑๘๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนผู้จบระดับช้ัน ม.3
และ ม.๖ กิจกรรมประชุม
ระดับ เป็นต้น ส่งผลให้
นักเรียนมีอัตลักษณ์ใฝ่
เรียนรู้ คู่คุณธรรม มี
ระเบียบวินัย ช่วยเหลือ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 
ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

 

จุดเด่น 1. ครูมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม   
         2. ครูมีการวางแผน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในช้ันเรียนเชิงบวกอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
        3. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในช้ันเรียนเชิงบวก ท่ีมีการส่งเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างนักเรียน การมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
จุดที่ควรพัฒนา   
  ๑. ครูควรใช้กระบวนการวิจัย เพื่อให้มีความหลากหลากหลายของรูปแบบ วิธีเทคนิคการสอน โดยเฉพาะการ
สอนแบบบุรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวมด้วยตนเองมากขึ้น 
  ๒. ครูควรน าส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
มากขึ้น 
  ๓. ครูควรใช้การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนควรเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมมากขึน้เพื่อผล 
การประเมินให้คาดเคล่ือนน้อยลง จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวกมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๘๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ประเด็นพิจารณาที่  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน       
ค าอธิบาย  :  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ  95  ของครู  
มีข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล และน าไป
วางแผนจัดการเรียนการ
สอน  ผลการประเมิน
ระดับ  4  ขึ้นไป 
2) ร้อยละ  95  ของครู  
มีแผนการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนชัดเจน
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 
3) ร้อยละ  95  ของครู  
มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของนักเรียนและน า
ผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร   
ผลการประเมินระดับ  4  
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ 97.91 ของ
ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล และน าไป
วางแผนจัดการเรียนการ
สอน   ผลการประเมิน
ระดับ  ๕ 
2) ร้อยละ 95.47 ของ
ครู มีแผนการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนชัดเจน  
ผลการประเมินระดับ  ๕  
3) ร้อยละ 94.66 ของ
ครู มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของนักเรียนและน า
ผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร   
ผลการประเมินระดับ  ๕   
 

ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจากครูมี
การตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบมีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
การประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนหลังแก่นักเรียน 
และน าผลมาพัฒนา
นักเรียนโดยมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล มี
การวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล น าไปวางแผน
จัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
ในการวัดประเมินผล
ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผล
การเรียนของนักเรียนและ
น าผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุตามตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนนักเรียน กิจกรรม
พัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผลการเรียน  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

  กิจกรรมตลาดนัด 0, ร, 
มผ. ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผลคะแนน ONET 
สูงกว่าระดับจังหวัด, 
ระดับภูมิภาค, และ
ระดับประเทศ นักเรียนมี
ปัญหาผลการเรียนจ านวน
ลดลง 

 

จุดเด่น  ครูให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การ
วางแผน การด าเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าเอกสารท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  ก าหนดการสอน และรายงานการใช้หลักสูตร 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตามครูเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาต่อไป  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   สถานศึกษาจัดให้มีระบบการก ากับ ติดตาม การจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๘๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ     
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
ค าอธิบาย  :  ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

1) ร้อยละ 95 ของครูมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ ภาคเรียนละ 
25 ช่ัวโมง  
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

1) ร้อยละ  90.61 ของ
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางวิชาการภาคเรียนละ 
25 ช่ัวโมง ผลการ
ประเมินระดับ ๕ 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงส่งเสริม
การด าเนินงาน PLC 
สารสนเทศการประชุม/
อบรม/สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง และจากแบบ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้พบว่า ครูท่ีมีช่ัวโมง 
PLC ร่วมกับการประชุม/
อบรม/สัมมนา จ านวน 
25 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มี
จ านวน 123 คน ครูท่ีมี
จ านวนช่ัวโมงต่ ากว่าภาค
เรียนละ 25 ช่ัวโมง มี
จ านวน 20 คน คิดเป็น
ความส าเร็จร้อยละ 
86.01 ครูส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการ
บันทึกหลังสอนเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 95.22 
คิดเป็นค่าเฉล่ียผลส าเร็จ
ในประเด็นการประเมิน 
ร้อยละ 90.61  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ 
วิธีการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

2) ร้อยละ 95 ของครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้ง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 95.44 ของ
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้ง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผลการประเมินระดับ ๕ 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาจาก ครู
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และบันทึก
หลังสอนเป็นปัจจุบัน  
ร้อยละ 94.46 และมีการ
รายงานการใช้หลักสูตร 
และส่ือนวัตกรรม 
ความส าเร็จ ร้อยละ 
97.64 และครูมีการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา และรายงานผล
การด าเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 97.20 คิดเป็น
ค่าเฉล่ียผลส าเร็จใน
ประเด็นการประเมิน  
ร้อยละ 95.44 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ร้อยละ 85 ของครู
และบุคลากรใช้
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนางาน 
ผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 77.62 ของ
ครูและบุคลากรใช้
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนางาน 
ผลการประเมินระดับ ๓ 

ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษายังคงส่งเสริม
การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง จากการ
ประเมินการจัดท า PLC 
คิดเป็นค่าเฉล่ียผลส าเร็จ
ในประเด็นการประเมิน 
ร้อยละ 77.62 การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น  สถานศึกษามีคู่มือด าเนินงาน PLC ครูมีการจัดต้ังกลุ่ม PLC และมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน มีการจัดท ารายงานการใช้หลักสูตรและส่ือ
นวัตกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา  ครูควรมีการด าเนินกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานการประชุม/อบรม/
สัมมนา ให้เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาควรมีระบบการก ากับติดตามเกี่ยวกับการรายงาน และกระตุ้นให้มีการ
ด าเนินการ PLC อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการด าเนินงานการประชุม/อบรม/สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์
สามารถตรวจสอบได้   
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล  หลักฐาน  ประกอบด้วย  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List))  แบบส ารวจแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ทะเบียนส่ือ/ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
ทะเบียนการใช้ส่ือ/ใช้แหล่งเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสภาผู้เรียน กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีจบการศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระฯ กิจกรรมแนะแนว  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทุน กยศ. กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู  สรุปวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  ข้อมูลแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรส.
๑ , กรส.๒  ก าหนดการสอน  รายงานการใช้หลักสูตร บันทึก PLC  สารสนเทศการประชุม/อบรม/สัมมนา   ตารางสอน
ของครู   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน  วิจัยในช้ันเรียน  ภาพถ่ายกิจกรรม  เกียรติบัตร โล่
รางวัล   
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  ในมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเน้นเรื่อง “จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ” โดยมี Best 
Practice คือ โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม  โดย “ครูเป็นผู้คิด” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูส่งผลให้
ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน พัฒนาครูผู้สอนให้มีนวัตกรรมการสอน ๑ ครู ๑ 
นวัตกรรม โดยด าเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมพัฒนา
ครูผู้สอน เชิญวิทยากรท่ีท า MOU กับสถานศึกษามาให้ค าปรึกษาแนะแนะ ซึ่ง “ครูผู้สอน” เป็นผู้ออกแบบพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ครูออกแบบ ๑ ครู ๑ นวัตกรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในวง PLC ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แก้ไขปัญหาผลการเรียน และส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ระดับโลก 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานท่ี ๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างหลากหลายท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของนักเรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและ
สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๑.๔๗ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ จนได้รับการยอมรับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการมอบรางวัลคะแนนผลการทดสอบระดับชาติสูงสุดระดับประเทศ จ านวน  ๑๑ รายการ นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรม และมีการเผยแพร่โดย
ในส่ือ Social Network อีกท้ังนักเรียนมีการค้นพบถวามถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องและความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน ระดับยอดเยี่ยม  
  มาตรฐานท่ี ๒ สถานศึกษามีการส่งเสริมความเป็นเลิศโดยด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจไว้อย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี ท่ีมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง  มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย และมีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชม  จนสะท้อน
เอกลักษณ์คือ  องค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน มีบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียน มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ท้ังนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิดทุกคน  โรงเรียนมีส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัยทุกห้องเรียน และครูมีความสามารถในการ
สร้างส่ือนวัตกรรมด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบ มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
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โดยด าเนินการแจ้งผลการประเมินช้ินงาน ภาระงาน อย่าเป็นปัจจุบันทั้งระบบเอกสาร และระบบสารสนเทศผ่านเว็ป
ไซต์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับ
โรงเรียน มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม
และมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KM  ส่งผลให้นักเรียนและครู ประสบผลส าเร็จ  เป็นท่ี
ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ โดยน าเสนอต่อ
ผู้ปกครอง สาธารณชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Online  On Site จัดท าวารสาร จัดท า Link QR Code เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และในโอกาสประชุมในวาระต่างๆ 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์

สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

สรุปผล 

จุดเด่น 
 

จุดควรพัฒนา 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓,๖  มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียร้อยละดับประเทศ
บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ทุกวิชาท่ีทดสอบ   
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๔. นักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต  
ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  มีความพยายามและต้ังใจ มุ่งมั่น
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  มี
ความขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจ
ในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  การมีเหตุผล  มีกิริยา มารยาท  การวางตัว  
ตลอดจนการแต่งกาย  จะมีความโดดเด่นในมุมบวกท่ี
เห็นได้ชัด เป็นท่ีประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาด าเนินจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจาก
การมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของชาติ  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ท่ีประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดจากการ 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนควรจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุทุกมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และบูรณาการฝึกแบบทดสอบ  O-NET ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาควรมีการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา   ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความความรู้  ทักษะ  กระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
สมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น   
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควร
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ รวมทั้งก้าวทันความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
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จุดเด่น 
 

จุดควรพัฒนา 
 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษา  มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระบบการบริหารอัตราก าลัง ระบบ
การนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  บริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
หลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม มีหลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนโดยท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหลายหน่วยงาน  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
๓. สถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูทุกคนมีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชา เช่น บทเรียนบนเครือข่าย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–book) ส่ือเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง(AR) ส่ือออนไลน์ เป็นต้น  
๒. ครูให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การ
วางแผน การด าเนินการ และการตรวจสอบผลการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าเอกสารท่ีแสดงถึง
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  กรส.๑ กรส.๒ 
ก าหนดการสอน และรายงานการใช้หลักสูตร รายงาน
การใช้ส่ือ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว ้

และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความ
หลากหลายและเข้มแข็ง 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการประกวดการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกท้ังภายในโรงเรียนและภายนอก 
เพื่อกระตุ้นการพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุคThailand 
๔.๐ มากขึ้น 

๒. ครูควรมีการน าผลสะท้อนจากกลุ่ม PLC ไปแก้ไข
ปัญหาจริงกับนักเรียนเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่  ๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพ โดยการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้มี
การน าความรู้มาพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่   ๒ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
แผนปฏิบัติงานที่  ๓ การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีสอดคล้องกับการ 
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล  
อย่างมีคุณภาพ   
แผนปฏิบัติงานที่  ๔  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผล
การด าเนินการโครงการต่างๆ ของครูผู้สอน รวมท้ังการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
(PLC) ให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการ แลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่อไป  
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ผู้บริหารมีการก ากับติดตามนิเทศการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  จัดระบบนิเทศภายในให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการน าผลท่ี ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการนิเทศครั้งต่อไป
และเสนอข้อมูลการนิทศให้ครูในโรงเรียนได้ทราบเพื่อน าไปปรับปรุง และแก้ไขในการจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการ

เป็นพลเมืองดิจิทัล 
๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓) ส่งเสริมโครงการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การเป็นนวัตกร ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงค์ 
๕) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่พลโลก 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑)  พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ทันสมัย พัฒนาการเป็นพลเมืองดิจิทัล ตรงตามความต้องการของครูและ
ผู้เรียน  เพื่อพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น 
  ๒)  จัดบริการด้านคลินิกการเรียนรู้และสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้บริการผู้เรียน  ชุมชนและประชาชน 
  ๓)  ส่งเสริมด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  ยุโรป เพื่อพัฒนาประสบการณ์  และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ๔)  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
  ๕)  สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเพียงพอ 
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ส่วนที่ ๔ 
การปฏบิัตทิี่เปน็เลศิของสถานศกึษา 

 
ชื่อผลงาน (Best Practice) โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าส าคัญ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
๑. บทน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็น     พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การบริหารจัดการหลักสูตร ในระบบ
การศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษา มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าท่ี  และความ
รับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง สุด   อันจะ
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนา
หลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและ
พัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษามีหน้าท่ี
ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตร
ด้วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษา  หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดอื่นๆ รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒ : ๔ - ๕) ซึ่งโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการผลิตคนให้มี
คุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นหัวใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์คือมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และด้านภาวะสุขภาพ แต่จาก
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพบปัญหาคือผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญของงานวิชาการ ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดีและให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ จึง
จะบริหารงานโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จได้ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนต่อไป 
 

สภาพทั่วไป 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ต้ังอยู่ ท่ี   หมู่ ท่ี   ๑  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   

โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑  โทรสาร  ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖   Website : http://www. Mpk.ac.th   สังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๗๕ ห้องเรียน มีผู้เรียนจ านวน ๓,๑๘๘  คน โรงเรียนมีเนื้อที่  ๑๑๙  ไร่ ๑ งาน 
๙ ตารางวา ปัจจุบันมี  นายประสาน  กองทอง  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน
ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ  และโรงเรียนพล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น  เขต ๒๕  ตลอดจนส านักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ  มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย  ทิศใต้  ติดกับท่ีดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร  ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก  ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง 
 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็น
ส่ิงส าคัญเพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีดีในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศตาม
จุดมุ่งหมาย สุนีย์ ภู่พันธุ์ (๒๕๔๖ : ๑๗๔) จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจาก
การวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรว่าจะ
เริ่มต้นท่ีใดก่อน  และด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานต่างๆทางด้านหลักสูตรต่างๆท่ีได้
สร้างขึ้นมาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิมต้องค านึงถึงการด าเนินงาน วิธีการต่างๆรวมทั้งหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะต้องมีการฝึกอบรมครูประจ าการให้เข้าใจใน
หลักสูตรใหม่ รวมท้ังทักษะในด้านต่างๆ และต้องค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียน
ด้วย  ต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุกๆด้าน และ
ต้องมีผู้น าท่ีช านาญมีความสามารถในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างดี  โดยมีกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา และคณะท างาน 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน 
 ๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ ส่วนน าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบาย
รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา 
 ๔. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง และความเหมาะสม 
 ๕. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ ให้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร 
 ๖. จัดท าเป็นประกาศหรือค าส่ังเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธาน
กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม 

๗. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
 ๘. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อน า
ผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๑. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
๒. เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ของการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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๓. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพล 
พิทยาคม 

๔. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

๕. เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ของการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

เป้าหมาย 
 ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑.๑ หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาต้น จ านวน ๓๐ วิชา , ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน ๒๗ วิชา 
 ๑.๒ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาต้น จ านวน ๑๘ วิชา , ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จ านวน ๓๗ วิชา 
         ๑.๓ เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร จ านวน ๑๓ หลักสูตร จ านวน ๔๐ เล่ม 
 ๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร 
      ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๒.๑ ด้านบริบท (Context Evaluation) หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นไปตาม  วัตถุประสงค์  
โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา หน่วยกิต โดยหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
พัฒนาเหมาะสมกับผู้เรียน และมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
   ๒.๒  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับ  คุณสมบัติผู้สอน คุณสมบัติผู้เรียน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
บรรยากาศ สถานท่ี มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๒.๓ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้   การบริหารจัดการหลักสูตร  
การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จุดเน้นของ
สถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตาม 
พหุปัญญาและมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
  ๒.๔  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้   ด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ   ด้านอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านจุดเน้น ดังนี้ (๑) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ (STEM) (๒) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  (๓) จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน
เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  (๔) การจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ 
(๕) การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ๒.๕ ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) บรรลุตามเป้าหมายในด้านความสามารถในการบริหารหลักสูตร 
งานวิชาการ และการนิเทศคุณภาพของนักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และความเป็นเลิศตามศักยภาพต่อ
ความส าเร็จในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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๒. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนนิงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
  จากการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  พบว่ามีหลักสูตรท่ี
หลากหลายสามารถตอบสนองพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน  ท่ีสามารถส่งเสริมอัจฉริยภาพท่ีแตกต่างกันของ
นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  จ านวน  ๑๑  หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  ( Excellence Class : EC ) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ (Computer  Program : 
CP) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ( English Excellence Class: EEC) หลักสูตรศิลป์การจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management : MTM) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน   
(Chinese Business Management : CBM ) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาญี่ปุ่น (Japanese Business 
Management : JBM) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัดความสนใจ (Talent General Program : TGP)  
หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (School Bested 
Management for Local Development : SBMLD) นักเรียนประสบผลส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตร

ด้านบริบท 
(Context Evaluation) 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ด้านผลผลิต (Product 
Evaluation) 

ด้านผลกระทบ 
(Impact Evaluation) 

นักเรียนได้รับการพัฒนาตามพหุปัญญาที่แตกต่างกัน 
ในหลักสูตรที่เลือกเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๔.๑ บุคลากร (Man) ครู บุคลากร ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีเทคนิควิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต อย่างเต็มศักยภาพ 

๔.๒ การบริหารจัดการ (Management) สถานศึกษาส่งเสริมให้การด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และการเปล่ียนแปลง  
 ๔.๓ ส่ือ อุปกรณ์ (Material)  มีการสนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ   
 ๔.๔ งบประมาณ (Money) สถานศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ใหเ้กิดความสะดวกประหยัด และคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมครอบคลุมผู้เรียนทุกคนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีปฎิทินในการด าเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 

๕. แนวทางพัฒนาให้ยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 
 ๕.๑ สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาคุณสมบัติผู้สอน  คุณสมบัติผู้เรียน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศ สถานท่ี 
มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๕.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามอัจฉริยภาพท่ีแตกต่างอย่างเต็มตามพหุปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร  การวัดและ
ประเมินผล ท่ีมีคุณภาพ 
 ๕.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการ  ด้านอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านจุดเน้น  จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  การจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญาของ
ผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  ๕.๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีการพัฒนาความสามารถในการบริหารหลักสูตร งานวิชาการ และการ
นิเทศ  คุณภาพของผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และความเป็นเลิศตามศักยภาพต่อความส าเร็จในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
 

๖. การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     ๖.๑   การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น  ระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เป็นศูนย์ STEM ศึกษา อปท. ๑๐  เป็นศูนย์  SMT ของ สสวท.  
เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม  เป็นโรงเรียนต้นแบบถนนปลอดภัยในสถานศึกษารางวัลชมเชย
ระดับประเทศ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนให้กับสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
     ๖.๒  ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้คะแนน ONET วิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพร้อยละ ๑๐๐ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ “ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม”   



 หน้า   ๒๐๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

      ๖.๒  การขยายผล  ได้เผยแพร่ผลงานท่ีด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จในการประชุมประจ าเดือน ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด  ระดับอ าเภอ  ระดับโรงเรียน   ท่ีหน้าเสาธง  เผยแพร่ทาง Face book, Website โรงเรียน, 
วารสารของโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นหน่วยงานน าเสนอผลงานจัดนิทรรศการทางวิชาการในระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ผู้บริหาร ครูบุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ได้รับเชิญไปบรรยายในโอกาสต่าง ๆ เสมอ 
     ๖.๓  รางวัลท่ีได้รับ  ปรากฏผลดังนี้ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑. น.ส.พิชชาภา จันน้อย 
๒. น.ส.หนึ่งฤทัย ภูดวง 
๓. น.ส.พรสุดา ดิลกลาภ 
๔. น.ส.สมฤทัย ชาวดง 

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๕. น.ส.อภิชญา  ริยะตา รางวัลเหรียญเงิน การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย  รางวัลศาสตราจารย์กิตติคุณ   
ดร. กาญจนา  นาคสกุล 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ
ไทย 

๖. น.ส.นวพร  อาษานอก 
๗. น.ส.พนิตนาฏ  พรมนอก 
๘. น.ส.ศศิธร  กระฉอดนอก 
๙. น.ส.กิตติยาภรณ์ แก้วน้อย 
๑๐. น.ส.ชญานิศา บุญเพลิง 
๑๑. น.ส.ลวีวรรณ เปล่ียนกลาง 
๑๒. น.ส.เบญจญาภา เกตุพิบูลย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๑๓. นายธีระโชติ ไกลวัลย์ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดการ
อ่านท านองเสนาะ  “ยลศิลป์ยินเสียง 
ส าเนียงเสนาะ” ครั้งท่ี ๑ 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1๔. น.ส.เกษราภรณ์  ขุนแก้ว 
๑๕. น.ส.ศิริลักษณ์   บาลี 
๑๖. น.ส.ภัทรนันท์  แสนท้าว 
๑๗. น.ส.ปุณยวีร์  พุทธศานต์ิบัณฑิต 
๑๘. น.ส.ณัฐธิดา  ทิพย์บุญผล 
๑๙. น.ส.ปิยะกานต์  ราชเมืองศรี 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๒๐. ด.ญ.ฌานิศา ผาผง  
2๑. ด.ญ.อนิตศรา บุญประเสริฐ 
๒๒. ด.ญ.ชญาภัทร ยวงใย  
๒๓. ด.ญ.กมลรัตน์ ปานาราช  
๒๔. ด.ญ.วรรณกร ทีเหล็ก  
๒๕. ด.ญ.อรัญญาลักษณ์ นานันท์ 
๒๖. ด.ญ.สุภัสสรา นันทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๒๗. น.ส.ปุณยวีร์ พุทธศานต์ิบัณฑิต  
2๘. น.ส.ภัทรนันท์ แสนท้าว  
๒๙. น.ส.ศิริลักษณ์ บาลี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
โครงงานทางคณิตศาสตร์ ในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๐. น.ส.สุมินตรา  แก้วบัวโฮม 
๓๑. น.ส.ธนพร สุวัฒน์ศิลป์ 

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๒. ด.ช.ศิรชัช  สุดสะอาด 
๓๓. ด.ช.ศุภโชค  บุญประเสริฐ 

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๔.นายนิธิกร  พลแสน 
๓๕.น.ส.ปณิตตรา สมีน้อย 
3๖.น.ส.ณัฐนิช เถียรวิทวัส 

รางวัลคะแนนทดสอบระดับดี 
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โครงการ  
E-SAN MATH TOP TEN ครั้งท่ี ๒๐ 

โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 

๓๗. ด.ญ.รัตนมน สายแก้ว  
๓๘. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ปัญญาบุญ  
๓๙. ด.ช.ภูรินท์ เเพร่ศรีสกุล  
๔๐. ด.ช.พรหมชนินทร์ ดุรงค์ด ารงชัย  
๔๑. ด.ช.จักริน ตรีเดช  
๔๒. ด.ช.กมลภพ เรียงไธสง  
๔๓. ด.ช.พสิษฐ์ อ่อนพวย 

เข้าร่วมกิจกรรม The 3rd Math Festival 
Thailand 2021 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศรัสเซียและประเทศไทยโดยฝ่าย
การศึกษาและบริหารวิชาการ  

ศึกษา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔๔. ด.ช. ณชพงศธร  ลาน้ าเท่ียง 
๔๕. ด.ช.ณัฐพล  ทิพย์แสง 
๔๖. ด.ช.กฤติพัฒน์  หวังมะโน 
 

ชนะเลิศการแข่งขันสร้างอุปกรณ์ควบคุม
อัตโนมัติ (Smart home) ระดับ ม.ต้น 
โครงการแข่งขันภารกิจคิดสนุกอย่าง
สร้างสรรค์ 2021 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 
ICT เทศบาลนครขอนแก่น และ
การเรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

๔๗. ด.ช.ธีรวัฒน์ ภัทรศรีสาคร 
๔๘. ด.ช.ณัฐพล ชาวทองหลาง 
๔๙. ด.ญ.พิชชาภรณ์ เพชรกาฬ 

เข้าร่วมน าเสนอ 15 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก
ชุมนุมนักส่ิงแวดล้อมรุ่นเยาว์ กิจกรรมเด่น 
แพเล็ก ๆ พิชิตโลก 

สมาคมวิทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๕๐. นายจิตติพัฒน์   ขวัญอ่อน  
๕๑. นางสาวปัณณธร   สมพร  
๕๒. ด.ญ.แทนขวัญ   สุตะนนท์ 
๕๓. ด.ญ.ธนัชพร    หนูสี 
๕๔. ด.ญ.อรวรรยา   เทพสุทธิ 
๕๕. ด.ญ.เขมจิรา    เท่ียงมา 
๕๖. น.ส.พรพิมล   ไทยลาวัลย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย  

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๕๗. ด.ช.กฤตภาส อ าไธสง  
๕๘. ด.ช.พีรวิช แสนบุญศิริ  
๕๙. ด.ญ.อรวรรยา เทพสุทธิ 

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าป ี2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

๖๐. ด.ช.ชัยวุฒิ  เพ็งจางค์   
๖๒. ด.ญ.ณัฐนิชา พรมแสน  
๖๓. ด.ญ.วรัชยา ปลัดศรีช่วย  

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชุมนุมนักวิทยา 
ศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
(สาขากายภาพ : นักเคมีรุ่นเยาว์) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

https://www.facebook.com/KKICT/?__cft__%5b0%5d=AZVFeZvqO17pEi4QbplUGaKkaIQpDCYXh9xJMS5xKD-fKw_8RWgHHVDD_LjsD3DBtwcGRiXBrRm_fOtkwwsX67LxDEHZYkJZcynAxFPD56Y9ioGVDC4rsi5aXL8EzsV_cnmMJ6F2eHGr6V--WcupEVcy&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KKICT/?__cft__%5b0%5d=AZVFeZvqO17pEi4QbplUGaKkaIQpDCYXh9xJMS5xKD-fKw_8RWgHHVDD_LjsD3DBtwcGRiXBrRm_fOtkwwsX67LxDEHZYkJZcynAxFPD56Y9ioGVDC4rsi5aXL8EzsV_cnmMJ6F2eHGr6V--WcupEVcy&__tn__=kK-R


 หน้า   ๒๐๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๖๔. ด.ญ.เขมจิรา เท่ียงมา 
๖๕. ด.ญ.พิชามญธุ์ นนทะศร ี
๖๖. ด.ญ.ภควดี แก้วกัญญา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกิจกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าป ี2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิเอสซีจี 

๖๗. นายธัญกร  อาษานอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖๘.น.ส.จุฑาทิพย์  อินทรผล 
๖๙.น.ส.ปุณยวีร์ พุทธศานต์บัณฑิต 
๗๐. น.ส.เขมมิสรา  หนันทุม 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาดารา
ศาสตร์ ASTRO CHALLENGE ปริศนาดารา
ศาสตร์ 2021 รอบคัดเลือก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๗๑. ด.ช.คะนอง    คนทันทส์ 
๗๒. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ กองจันทร์ 
๗๓. ด.ญ.เสาวลักษณ์    เรืองมณี 
๗๔. ด.ช.ภูมิพัฒน์    ชัยรัตน์ 
๗๕. ด.ช.สิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ 
๗๖. ด.ญ.ภัทรวดี    เทียบอุ่น 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานฯ  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
 

๗๗. น.ส.วีรภัทรา  จ้ายหนองบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ภาพโปสเตอร์ info graphic รณรงค์การ
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-
๑๙ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค  

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สามพร้าว 

๗๘. นายกฤษชนะ  ศรีโยธา 
๗๙. นายพิษณุ  ตินนัง 
๘๐. นายสหรัฐ  นามโยธา 
๘๑. น.ส.ศศิประภา  เทียนศรี 
๘๒. น.ส.วีรภัทรา  จ้ายหนองบัว 
๘๓. น.ส.เอื้ออารีย์  ดีพลงาม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอ
โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 
2021) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ในวิถีประชาธิปไตย 

-สถาบันพระปกเกล้าและ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

๘๔. นายกวิน  พาโคกทม 
๘๕. นายภูวา  แสนวา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน 
Wappage กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

สาขาคอมพิวเตอร์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๘๖. ด.ญ.ปณิสรา  สิงหอง 
๘๗. ด.ญ.ปุณณดา  มีศิลป์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน 
Infographic กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

 

๘๘. นายธนากร  เทนอิสระ 
๘๙. นายนิพิฐพนธ์  นนทะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการ
ตัดต่อ VDO  กิจกรรมเปิดบ้านสาขา
คอมพิวเตอร์  

๙๐. ด.ญ.ปุณฑริกา  ขอกั้นกลาง 
๙๑. ด.ญ.อธิชนัน  ประวันจะ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
--------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ  แนวทางในการด าเนินงานตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง  จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กันเกิดความซ้ าซ้อน
และคาดเคล่ือนในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา     

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๔   เมื่อวันท่ี  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    
 

                                          
                         
    (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว)     (นายประสาน   กองทอง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
          โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม* 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม* 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 



 

*หมายเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม   
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     ๔. การต้ังค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น  สถานศึกษาควรก าหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่า  การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือสูงกว่า  คงท่ี  หรือต่ ากว่า  (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเ้รียน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม(๕) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

๑) ร้อยละ  ๙๐ ของนักเรียนมีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาจีน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๑) ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ระดับ ๓ 

ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม    

๑) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน /
ส่ิงประดิษฐ์/ ช้ินงาน STEM  อย่างน้อยจ านวน ๑ ช้ินต่อ ๑ คน   
( ม. ต้น , ม. ปลาย)  

ดีเลิศ 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
การส่ือสาร  การท างาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน สามารถส่ือสารและน าเสนอผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา    

๑) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเรียน
ระดับ  ๒ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ผลการเรียนระดับ  ๒  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 



๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 ๕) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ผลการเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๖) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ผลการเรียนระดับ ๒  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๗) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ผลการเรียนระดับ  ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  รายวิชาผลิตได้ขายเป็น
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านภาษาจีน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร ์ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รายวิชาคอมพิวเตอร์  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) ร้อยละ  ๙๕ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านฟุตบอล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านวอลเลย์บอล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาวอลเลย์บอล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๖) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านอาหารไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชาอาหารไทย 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



      ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 ๗) ร้อยละ  ๙๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานประดิษฐ์ 
ผลการเรียนระดับ  ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๗๕  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีต้าร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชากีตาร์  ผลการเรียนระดับ  
๓  ขึ้นไป 

ดี 

๙)  ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๑๐) ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านงานช่าง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานช่าง 
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๑๑) ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรีไทย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชาดนตรีไทย  ผลการเรียน
ระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

                                        
                                             
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต   ผลการประเมิน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีวินัย  ผลการประเมนิระดับ ๒ ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

๔) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนใฝ่เรียนรู้  ผลการประเมินระดับ ๒ 
 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนอยู่อย่างพอเพียง ผลการประเมินระดับ 
๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๖) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๗) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความรักความเป็นไทย   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะ   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

    



      
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๑) ร้อยละ  ๙๕ ของนักเรียน  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
ผลการประเมินระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕  ของนักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย    

๑) ร้อยละ  ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง    
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑) ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก่าลังกายสม ่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

2) ร้อยละ  90 ของนักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกาย และการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

3) ร้อยละ  90 ของนักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ยอดเยี่ยม 

4) ร้อยละ  90 ของนักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีให้เกียรติผู้อื น และ
อยู่ร่วมกับคนอื นอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  
(อัตลักษณ์ของนักเรียน) 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  
 มีความพยายามและต้ังใจ  มีความขยันและอดทน  มีความ
รับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่มการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  การมีเหตุผล  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  เก็บส่ิงของผู้อื่นได้น าไปแจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ ปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จด้วยดี  ท้ิงขยะถูกท่ีและรักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(๔) 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา       

๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๓)  ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย       

๑) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ      

๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร 
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตาม
แผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) สถานศึกษามีการน าผลประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากร (ในรูปแบบ SAR)  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ      

๑) สถานศึกษามีอาคารเรียนท่ีเพียงพอ  ใช้การได้ดี  และสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมิน
ระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  มีพื้นท่ีสีเขียว
ร่มรื่น  เพียงพอส าหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้าง
เสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑)  สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

 ๒) สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป     

ดีเลิศ 

๗)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(เอกลักษณ์ของสถานศึกษา) 

๑) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลการประเมินระดับ ๔  
ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

  
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม(๕) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

๑) ร้อยละ ๙๕  ของครู มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning    
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู  มีการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย    
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู  พัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด   
ผลการประเมินระดับ  4  ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน   
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
วินัย  ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกัน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน  
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) ตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าไป
วางแผนจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียน
ชัดเจน  ผลการประเมินระดับ  ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน
และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  ผลการประเมิน  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) ร้อยละ  ๙๕ ของครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ  
ภาคเรียนละ ๒๕ ช่ัวโมง  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ  ๙๕ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง   
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป  

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ  ๘๕  ของครูและบุคลากรใช้กระบวนการ  PLC  
ในการพัฒนางาน  ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป  

ดีเลิศ 

หมายเหตุ  
  เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของมาตรฐาน  มี  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
    -ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 
     -ระดับดีเลิศ  ร้อยละ  ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
   -ระดับดี      ร้อยละ  ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   -ระดับปานกลาง  ร้อยละ  ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   -ระดับก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐  



 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา ๔๑ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  ซึ่งกระทรวงศึกษาการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงใน
การพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  และได้ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญติัเทศบาล  ๒๔๙๖  แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน 
เมืองพลพิทยาคม  ยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  

         ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                                
                         
    (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว)     (นายประสาน   กองทอง) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
                 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                                     
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

---------------------------------- 
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้              
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ       
    ๑.๑.๑.๑) ร้อยละ  ๙๐ ของผู้เรียนมีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  

ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๑.๑.๑.๒) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ผลการ
เรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 
      ๑.๑.๑.๓) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาจีน  ผลการเรียนระดับ 
๒  ขึ้นไป 

   ๑.๑.๑.๔) ร้อยละ  ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ผลการ 

เรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา             
    ๑.๑.๒.๑) ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับ ๓ 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
    ๑.๑.๓.๑) ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน /ส่ิงประดิษฐ์/ ช้ินงาน STEM  
อย่างน้อยจ านวน ๑ ช้ินต่อ ๑  คน  ( ม. ต้น , ม. ปลาย) 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
                               ๑.๑.๔.๑)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน 
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
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                               ๑.๑.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียน สามารถส่ือสารและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
    ๑.๑.๔.๓)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       
    ๑.๑.๕.๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเรียนระดับ  ๒ ขึ้นไป 
                 ๑.๑.๕.๒) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
                ๑.๑.๕.๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
                ๑.๑.๕.๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ผลการเรียนระดับ  ๒ ขึ้นไป 
               ๑.๑.๕.๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
               ๑.๑.๕.๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
              ๑.๑.๕.๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ  ผลการเรียนระดับ  ๒ ขึ้นไป 
             ๑.๑.๕.๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
    ๑.๑.๕.๙) ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละระดับประเทศ โดยโรงเรียนก าหนด
กระบวนการวธิีการในการพฒันาท่ีชัดเจน เป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างได้ 
   ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๑.๖.๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ  รายวิชาผลิตได้ขายเป็น  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
     ๑.๑.๖.๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน ผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ้นไป  
   ๑.๑.๖.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร ์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ผลการ
เรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป   
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   ๑.๑.๖.๔) ร้อยละ  ๙๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาฟุตบอล 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๑.๑.๖.๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาวอลเลย์บอล ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๑.๑.๖.๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชาอาหารไทย  ผลการเรียนระดับ ๓  
ขึ้นไป  
   ๑.๑.๖.๗) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานประดิษฐ์ 
ผลการเรียนระดับ  ๓ ขึ้นไป 
     ๑.๑.๖.๘) ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านกีต้าร์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชากีตาร์  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
    ๑.๑.๖.๙) ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น  ผลการเรียนระดับ  
๓  ขึ้นไป 
    ๑.๑.๖.๑๐) ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านงานช่าง   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานช่าง ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๑.๑.๖.๑๑) ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชาดนตรีไทย  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด         
    ๑.๒.๑.๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ผลการประเมิน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๑.๒.๑.๒) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต   ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๑.๒.๑.๓) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีวินัย  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป   
    ๑.๒.๑.๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๑.๒.๑.๕) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
    ๑.๒.๑.๖) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
    ๑.๒.๑.๗) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความรักความเป็นไทย  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
    ๑.๒.๑.๘) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 
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        ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
    ๑.๒.๒.๑) ร้อยละ  ๙๕ ของผู้เรียน  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
     ๑.๒.๒.๒) ร้อยละ ๙๕  ของผู้เรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย         
             ๑.๒.๓.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
            ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑.๒.๔.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีสุขภาพกาย  และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   

     ๑.๒.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด  และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง  
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   
     ๑.๒.๔.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  
และวรรณศิลป์  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   
     ๑.๒.๔.๔) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   
     ๑.๒.๔.๕) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ท าความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   
   ๕)  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม 
    ๑.๒.๕.๑) ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  มีความพยายามและต้ังใจ  
มีความขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การมี
เหตุผล  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
     ๑.๒.๕.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เก็บส่ิงของ
ผู้อื่นได้น าไปแจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จด้วยดี  ท้ิงขยะถูกท่ีและรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       
    ๒.๑.๑) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
    ๒.๒.๑) โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   
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     ๒.๒.๒)  โรงเรียนมีการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๓) โรงเรียนมีการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   
    ๒.๒.๔)  โรงเรียนมีการน าผลการประเมิน  มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๕)  โรงเรียนมีระบบการบริหารอัตราก าลัง  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป    
   ๒.๒.๖)  โรงเรียนมีระบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
     ๒.๒.๗)  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
     ๒.๒.๘)  โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๒.๒.๙) คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น  ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานร่วมกัน   ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย       
    ๒.๓.๑) โรงเรียนมกีารพฒันาหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
     ๒.๓.๒) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป    
    ๒.๓.๓) โรงเรียนมกีารประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๒.๓.๔) โรงเรียนมกีารน าผลการประเมินไปพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
    ๒.๔.๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
    ๒.๔.๒) โรงเรียนมีการด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรตามแผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมิน
ระดับ ๔  ขึ้นไป 
    ๒.๔.๓) โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๒.๔.๔) โรงเรียนมีการน าผลประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร (ในรูปแบบ SAR)  
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
        ๒.๕.๑) โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีเพียงพอ  ใช้การได้ดี  และสะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
     ๒.๕.๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  มีพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น  เพียงพอส าหรับ
นักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   



                                                                                   - ๖ - 

 
    ๒.๕.๓) โรงเรียนด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.๖.๑) โรงเรียนมีระบบการจัดหา  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
     ๒.๖.๒) โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
  ๒.๗   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ๒.๗.๑) โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ       
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
    ๓.๑.๑) ร้อยละ ๙๕  ของครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
     ๓.๑.๒) ร้อยละ ๘๕ ของคร ูจัดการเรียนรู้ Active Learning  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
    ๓.๑.๓) ร้อยละ ๙๕ ของครมูีการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
      ๓.๒.๑) ๑) ร้อยละ ๙๕ ของคร ู พัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด  ผลการประเมินระดับ  4  ขึ้นไป   
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
    ๓.๓.๑) ร้อยละ ๙๕ ของคร ูสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป   
            ๓.๓.๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย  ข้อตกลงและแนว
ทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
     ๓.๓.๓) ร้อยละ ๙๕ ของคร ูส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน  ผลการประเมินระดับ ๔  
ขึ้นไป 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     
    ๓.๔.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าไปวางแผนจัดการเรียนการ
สอน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
     ๓.๔.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน  ผลการประเมินระดับ  
๔  ขึ้นไป 
     ๓.๔.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและน าผลมาพัฒนาให้
นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
 
 
 



                                                                                 - ๗ - 

 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    ๓.๕.๑) ร้อยละ   ๙๕  ของครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ ช่ัวโมง   
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 
     ๓.๕.๒) ร้อยละ   ๙๕   ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ผลการประเมินระดับ  
๔  ขึ้นไป 
     ๓.๕.๓) ร้อยละ  ๘๕  ของครูและบุคลากรใช้กระบวนการ  PLC ในการพัฒนางาน   
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
ขก ๕๑๐๐๘.๒ /ว๗๔๘       โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล 
           จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐ 
 

             ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

เรียน นายอ านาจ  ปราบหนองบัว  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามแบบตอบรับส่ิงท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             
 
(นายประสาน   กองทอง)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ 
นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  โทร. ๐๘ ๕๒๕๕ ๒๙๖๖ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ขก ๕๑๐๐๘.๒ /ว๗๔๘       โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล 
           จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐ 
 

             ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

เรียน ดร.ฉลาด  เสริมปัญญา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามแบบตอบรับส่ิงท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             
 
(นายประสาน   กองทอง)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ 
นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  โทร. ๐๘ ๕๒๕๕ ๒๙๖๖ 
 
 
 
 



 

 
 
ขก ๕๑๐๐๘.๒ /ว๗๔๘       โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล 
           จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐ 
 

               ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

เรียน นางเปรมจิต   เจริญไว   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามแบบตอบรับส่ิงท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             
 
(นายประสาน   กองทอง)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ 
นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  โทร. ๐๘ ๕๒๕๕ ๒๙๖๖ 
 
 
 
 
 



 

 
 
ขก ๕๑๐๐๘.๒ /ว๗๔๘       โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล 
           จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐ 
 

             ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

เรียน ดร.ธนาศักดิ์   ศิริปุณยนันท์ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามแบบตอบรับส่ิงท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             
 
(นายประสาน   กองทอง)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ 
นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  โทร. ๐๘ ๕๒๕๕ ๒๙๖๖ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ขก ๕๑๐๐๘.๒ /ว๗๔๘       โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล 
           จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐ 
 

             ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

เรียน นายจัตุพร  ภูศรีอ่อน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการนี้  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามแบบตอบรับส่ิงท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             
 
(นายประสาน   กองทอง)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ 
นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  โทร. ๐๘ ๕๒๕๕ ๒๙๖๖ 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบตอบรบัผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

 ข้าพเจ้า   นายอ านาจ  ปราบหนองบัว    ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
     ยินดี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
    ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องจาก...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงช่ือ 
         (นายอ านาจ  ปราบหนองบัว) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบตอบรบัผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

 ข้าพเจ้า   ดร.ฉลาด  เสริมปัญญา ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
     ยินดี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
    ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องจาก................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงช่ือ 
         (ดร.ฉลาด   เสริมปัญญา) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบตอบรบัผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

 ข้าพเจ้า   นางเปรมจิต   งานไว   ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
     ยินดี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
    ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องจาก................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงช่ือ 
         (นางเปรมจิต   งานไว) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบตอบรบัผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

 ข้าพเจ้า   ดร.ธนาศักดิ์   ศิริปุณยนันท์  ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษางานวิชาการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
     ยินดี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
    ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องจาก................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงช่ือ 
         (ดร.ธนาศักดิ์   ศิริปุณยนันท์) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบตอบรบัผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

 ข้าพเจ้า   นายจัตุพร  ภูศรีอ่อน   ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพล
พณิชยการ 
    ยินดี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
    ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องจาก................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงช่ือ 
         (นายจัตุพร   ภูศรีอ่อน) 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนเมืองพลพิทยำคม 

ท่ี   ๐๖๐/๒๕๖๕ 
    เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  (เพิ่มเติม) 
................................................................................................................................. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงาน       
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน    
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  รวมถึงกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในราชกิจจานุเบกษา   หน้า ๓ เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อม
ท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตาม ผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

อาศัยประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล มาใช้บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรฐานต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ข้อ ๑  บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี
บริหารกิจการของสถานศึกษา   ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จึงแต่ง ต้ังคณะกรรมการด า เนินงานประกัน คุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
๑.๑ นายอ านาจ  ปราบหนองบัว        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวิศิศญ์   หนุนพาณิชพงษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายคณิต     เจตน์วิทยาชาญ      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    รองประธานกรรมการ 
๑.๔ พ.ต.ท.สมคิด นาหนอง      ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๑.๕ นายเวียงชัย   จรรยาศรี       ผู้แทนครู     กรรมการ 

 ๑.๖ นายวรพงษ์  จอดพิมาย             ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๑.๗ พระมหาหนูวงษ์  สตสหสนตโต    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์วัดมิ่งเมืองพลาราม  กรรมการ 

 ๑.๘ พระทองพนู  สวัสดิรักษ์      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์วัดโพธาราม  กรรมการ 
 ๑.๙ ร.ต.บรรจง มุ่งโนนบ่อ         ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายพงษ์    หินกอก      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

/๑.๑๒ นายธนฤกษ.์..     



-๒- 
 

๑.๑๑ นายธนฤกษ์  ชนะวงศ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑.๑๒ นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑.๑๓ นางเปรมจิต   งานไว      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 ๑.๑๔ นายประสาน  กองทอง      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ๑. เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าคณะท างาน ให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา 
๔. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  ๕. แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 

๒. คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   ประกอบด้วย 
๒.๑ นายประสาน กองทอง   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายสุเทพ    อ้นอมร   รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นายพัศกร     ค าโคตร   กรรมการ 
  ๒.๔ นายเวียงชัย  จรรยาศรี  กรรมการ 
  ๒.๕ นายจิระวัฒน ์ นันททิพรักษ ์  กรรมการ 
  ๒.๖  นายโกเมนทร์        นามวงษ์   กรรมการ 
    ๒.๗  นางพชิรารัตน์        ศิริปุณยนันท์  กรรมการ 
            ๒.๘  นางจิตตวีร์  จรัญวัน   กรรมการ 
            ๒.๙  นางสมถวิล  รินสาธร   กรรมการ 
               ๒.๑๐  นางนิกร  ประวันตา  กรรมการ 
             ๒.๑๑  นายธนาวินส์ นันททิพรักษ ์  กรรมการ 
                ๒.๑๒  นางมยุรี  เสนไสย   กรรมการ 
             ๒.๑๓  นายชาญชัย ค าสีแก้ว   กรรมการ 

               ๒.๑๔  นายจักรพันธ ์ ทองผาย   กรรมการ 
               ๒.๑๕  นางวารุณี  โพธิลักษณ์  กรรมการ 
           ๒.๑๖  นางเรณู           นันททิพรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
           ๒.๑๗  นายจรูญศักดิ์      รินสาธร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๒.๑๘  นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๒.๑๙  นายสินธุ์  สมีพวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๒.๒๐  นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๒.๒๑ นางนฤมล    ไสยสาลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มีหน้ำที่  ๑. วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  อัตลักษณ์ของผู้เรียน  ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

/๒. ก าหนดค่าเป้าหมาย...     



-๓- 
 
  ๒. ก าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงส าหรับ   
การส่งเสริมและก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินระดับคุณภาพและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  ๓. น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวางแผนปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๔. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  เสนอแนะ  แก้ไข  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
   ๔.๑ นายสุเทพ อ้นอมร  มาตรฐานท่ี  ๑ (๑.๒), มาตรฐานท่ี  ๒ (๒.๕), (๒.๖) 
                                                                         มาตรฐานท่ี ๓ (๓.๓)      
   ๔.๒ นางเรณู นันททิพรักษ ์ มาตรฐานท่ี  ๑ (๑.๑) 
         มาตรฐานท่ี  ๒ (๒.๑), (๒.๒), (๒.๓), (๒.๔), (๒.๗) 
                                                                         มาตรฐานท่ี  ๓ (๓.๑), (๓.๒), (๓.๔), (๓.๕) 
        
 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ด ำเนินกำรตำมแผน  ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ   ประกอบด้วย 

๓.๑ นายประสาน กองทอง   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสุเทพ    อ้นอมร   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นายพัศกร     ค าโคตร   กรรมการ 
  ๓.๔ นายเวียงชัย  จรรยาศรี  กรรมการ 
  ๓.๕ นายจิระวัฒน์         นันททิพรักษ์  กรรมการ 
  ๓.๖ นายโกเมนทร์        นามวงษ์   กรรมการ 
    ๓.๗  นางพชิรารัตน์      ศิริปุณยนันท์  กรรมการ 
            ๓.๘ นางจิตตวีร์  จรัญวัน   กรรมการ 
            ๓.๙ นางสมถวิล  รินสาธร   กรรมการ 
               ๓.๑๐ นางนิกร  ประวันตา  กรรมการ 
             ๓.๑๑ นายธนาวินส์ นันททิพรักษ ์  กรรมการ 
                ๓.๑๒ นางมยุรี  เสนไสย   กรรมการ 
             ๓.๑๓ นายชาญชัย ค าสีแก้ว   กรรมการ 

               ๓.๑๔  นายจักรพันธ ์ ทองผาย   กรรมการ 
               ๓.๑๕  นางวารุณี  โพธิลักษณ์  กรรมการ 
           ๓.๑๖  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมทุกคน กรรมการ 
           ๓.๑๗  นางเรณู           นันททิพรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
            ๓.๑๘  นายจรูญศักดิ์      รินสาธร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            
            ๓.๑๙  นางสุมาลี           ภูศรีอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๓.๒๐  นายสินธุ์  สมีพวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๓.๒๑  นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ๓.๒๒  นางนฤมล    ไสยสาลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

 
/มีหน้าท่ี...     



-๔- 
 
มีหน้ำที่  ๑. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  ๓. ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลักวิชา  ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้  ให้ครอบคลุม     
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
  ๔. ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  ๕. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของ  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และองค์กรชุมชน 
  ๗. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๙. ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผน 
  ๑๐. ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ประเด็นพิจำรณำ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

นางเรณู     นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๑  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ :  ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   ในแต่ละระดับช้ัน 

๑. นางนิกร  ประวันตา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศุพรรณี  ศรีโยธา   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจรินทร์พร ค าคอน   กรรมการ 
 ๔. นางนฤมล   ไสยสาลี   กรรมการ 

   ๕. นายจักรี    ฦาชา   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๑. นางสมถวิล  รินสาธร   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวรวุธ   อัครกตัญญู  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางศิตาพร  ธรรมมา   กรรมการ 

 
/๔. นางจินตนา...     



-๕- 
 
  ๔. นางจินตนา    อิสรพงศ์   กรรมการ 
   ๕. นางสาวธัญญารัตน์   คามวุฒิ   กรรมการ 
   ๖. นางมยุร ี  อ้นอมร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาววาสนา เช้ือแพง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
      

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม : ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ 
ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด  โครงการ  โครงงาน  ช้ินงาน  ผลผลิต 

๑. นายจักรพันธ ์  ทองผาย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศศิมา   นันทิยเภรี  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปิยะวรรณ    มุลาลี   กรรมการ 

   ๔. นางวิชริญฎา    พรหมเย็น  กรรมการ 
   ๕. นางอ านวยพร    ชนม์นภัทร  กรรมการ 
   ๖. นางศิริพร      เหง้าศรี   กรรมการ 
   ๗. นางเจิมขวัญ    อิสสระพงศ์  กรรมการ 

 ๘. นางวิทชรียา  ทองผาย   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นายสุรชัย  สุขรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๔  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร :  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม    ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๑. นายธนาวินส์  นันททิพรักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมุตจรินทร์   ดีทะเล   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุชีลา  สุจิตรกุล   กรรมการ 
 ๔. นางสาวดลศจี  มธุราพิลาศ  กรรมการ 

   ๕. นางสาวขวัญเวียง   มะโนเครื่อง  กรรมการ 
   ๖. นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ ์   กรรมการ 
   ๗. นางสาวหนึ่งฤทัย    พัชราชีวิน  กรรมการ 
   ๘. นายขวัญชัย     หายหัตถี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวคมคาย   เจริญอินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  :  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ัง
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

๑. นายจรูญศักดิ์    รนิสาธร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนา    ประดับวัน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปาริฉัตร    เมฆะสุวรรณดิษฐ์  กรรมการ 

 
/๕.นายรัตนชาติ...     



-๖- 
 

๖. นายณัฐพล     พานนนท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔. นายรัตนชาติ    รัตนสมบัติ  กรรมการ 
    ๕. นางสมันตชิดา   ฦาชา   กรรมการและเลขานุการ 
          

 

 
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๖ มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ :  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
ในการจัดการ  เจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพ 

๑. นายจรูญศักดิ์    รินสาธร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนา    เทนอิสระ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพนมเทียน ท้าวนิล   กรรมการ 
 ๔. นางสาววรรณิภา กองม ี   กรรมการ 
  ๕. นางสุธาสินี  กันยาสุด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางหงส์หยก  บัวแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
นายสุเทพ อ้นอมร  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการท่ีปรึกษา 

 
 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑. นายจิระวัฒน ์ นันททิพรักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจรัส  ท่ีรัก   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุกัลยา  แววไธสง  กรรมการ 

   ๔. นางสาวกัญญา โทด ามา    กรรมการ 
 ๕. นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ ์  กรรมการ 

   ๖. นายยุทธชัย       แก้วเกิดเคน  กรรมการ    
   ๗. นายภูวนันท์  สายกลาง  กรรมการ 
   ๘. นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นายวุฒิไกร  ปิดตาฝ้าย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๒ ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย :  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๑. นางมยุร ี  เสนไสย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภารัตน์    พลยางนอก  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวนวภัทร   ตระกูลพร  กรรมการ   
 ๔. นางสาววิภาวี  สมอหมอบ  กรรมการ 
 ๕. นายคุณานนท์  ค าน้อย   กรรมการ  

   ๖. นายเสกสรร  หารี   กรรมการ 
 

/๗. นางกรรณิกา...     



-๗- 
 

 ๗. นางกรรณิการ ์ แก้วนอก  กรรมการและเลขานุการ  
   ๘. นายกวี  แสนยามูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๓ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี 

๑. นางมยุร ี  เสนไสย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภารัตน์    พลยางนอก  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวนวภัทร   ตระกูลพร  กรรมการ   
 ๔. นางสาววิภาวี  สมอหมอบ  กรรมการ 
 ๕. นายคุณานนท์  ค าน้อย   กรรมการ  

   ๖. นายเสกสรร  หารี   กรรมการ 
   ๗. นางกรรณิการ ์ แก้วนอก  กรรมการและเลขานุการ  
   ๘. นายกวี  แสนยามูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม : ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

๑. นางวารุณี  โพธิลักษณ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรวรรณ   ธรรมทอง   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายพีระสันต์  ประไกรวนั   กรรมการ 
 ๔. นายเวียงชัย  จรรยาศรี   กรรมการ 

   ๕. นายพีรเดช  เสนไสย     กรรมการ 
   ๖. นายสันติชัย  พรหมศิลา   กรรมการ 
   ๗. นายปรีชา  ปล้องยาง   กรรมการ 
   ๘. นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์   กรรมการ 
   ๙. นายธนรัตน์     นามเดช    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐. นางยุวดี  แก้วรักษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    

ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๕  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม (อัตลักษณ์ของนักเรียน)  :   
         ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การท่ีผู้เรียนมีพฤติกรรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  มีความ
พยายามและต้ังใจ   มีความขยันและอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  การมีเหตุผล 
                 คู่คุณธรรม  หมายถึง การท่ีผู้เรียนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานเรื่องคุณธรรม ๔ 
ประการ ประกอบด้วย  ๑. สัจจะ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นธรรม  ๒. ทมะ คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี  ๓. ขันติ คือการ
อดทน อดกล้ัน และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด   ๔. จาคะ คือการรู้จักละวาง
ความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมอืง 
 

 
/๑. นายจิระวัฒน.์..     



-๘- 
 

๕. นายสินธุ์     สมีพวง   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุภาพร   ผลสนอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/นางพชิรารัตช์...     

๑. นายจิระวัฒน ์ นันททิพรักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพัศกร      ค าโคตร   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปริศนา  ค าโคตร   กรรมการ 
  ๔. นายอานนท์       ไร่ขาม    กรรมการ 

   ๕. นายธีระสันต์  ช่วยรักษา  กรรมการ 
   ๖. นายศราวุธ  ศรียางนอก  กรรมการ 
   ๗. นายธงชัย  พรมลาย    กรรมการ 
   ๘. นายอนุรัตน ์  มุสิกเสถียร  กรรมการ 
   ๙. นายชาครีย์    นาชิต   กรรมการ 
   ๑๐. นายมนตรี  สุดเฉลียว  กรรมการ 
   ๑๑. นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวณัฐกานต์ บุญแสน   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓. นายชวนา  ภูสิสิตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๒.๑  มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน : สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

นางเรณู  นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

   ๑. นางพชิรารัชต์      ศิริปุณยนันท์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวงเดือน       รุมฉิมพลี  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางนิตยา     พรมเกตุ   กรรมการ 
   ๔. นางสาวยุพเรส    แสงบัวท้าว  กรรมการ 
      

 
 
ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
  นางเรณู  นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 
 



-๙- 
 

  ๑. นางพชิรารัชต์      ศิริปุณยนันท์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางยุพิน     ลุนบง   กรรมการ 
 ๔. นางนิตยา     พรมเกตุ   กรรมการ 

   ๕. นางสาวยุพเรส    แสงบัวท้าว  กรรมการ 
 ๖. นายสินธุ์     สมีพวง   กรรมการและเลขานุการ 

   ๗. นางสาวสุภาพร   ผลสนอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
ประเด็นพิจำรณำที่  ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย : สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอน   
ของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 นางเรณู     นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
  

   ๑. นายจรูญศักดิ์     รินสาธร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธาตรี      พิมพ์บึง   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวภัทรภรณ์    สิทธิศร    กรรมการ 
   ๔. นางสาวพัฒทิรา โคตศิริ   กรรมการ   

 ๕. นางหมอกฟ้า     ท่ีรัก   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวกรรณิการ์   จันดา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     

ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ : สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
  นางเรณู     นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
  

  ๑. นางพชิรารัชต์      ศิริปุณยนันท์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวงเดือน       รุมฉิมพลี  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพรธีรา     วะชะโก   กรรมการ 
 ๔. นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ    กรรมการ 
 ๕. นางสาวบรรจนา    วรรณพฤกษ์  กรรมการ 

   ๖. นางสาวมนัสนันท์     บุตรวงศ์   กรรมการ 
   ๗. นางสาวดรุณณี หมื่นสีพรม  กรรมการ 

 ๘. นางวรฤทัย  ช านาญพล  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ประเด็นพิจำรณำที่  ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  :
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

นายสุเทพ   อ้นอมร  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

/๑. นายโกเมนทร์...     



-๑๐- 
 

   

   ๑. นายโกเมนทร์     นามวงษ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชุมพล     น้อยถนอม  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายพรหมพิริยะ     เมืองขันธ ์  กรรมการ 
   ๔. นางประภาวด ี นิ่มสังกัด  กรรมการ 
   ๕. นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศ   กรรมการ 
   ๖. นางสาวเกศทิพย์    จันทะเนตร  กรรมการ 
   ๗. นางสมบูรณ์  สมีพวง   กรรมการ  
   ๘. นายสิทธิพล  อูปแก้ว   กรรมการ 
   ๙. นายไชยพงศ์     หวานเสร็จ   กรรมการ 
   ๑๐. นางสุกัญญา      ศรีภูมิ    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑. นายศิวะกูล   วะชะโก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    

ประเด็นพิจำรณำที่  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  : 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา 

นายสุเทพ   อ้นอมร  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

  ๑. นายชาญชัย    ค าสีแก้ว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิติวุฒิ         แก้วรักษา  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายวรวัฒน ์  ทิพวัฒน ์  กรรมการ 
  ๔. นางปิยะนุช     ทีทา    กรรมการ 
  ๕. นางสาวศิริญญา    เซ็นกลาง  กรรมการ 

   ๖. นางสาวก าไร     ซึ่งเสน   กรรมการ    
   ๗. นางสาวศุภนิตย์    ปานาราช  กรรมการ 
   ๘. นายสมชาย  แพทย์มด  กรรมการ 
   ๙. นางจันทิมา     ไปดี   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐. นางสุภานัน  นามวงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ประเด็นพิจำรณำที่  ๒.๗  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ : องค์กรท่ีส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา  มีการพัฒนาท้ังด้านความคิดและจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชน  และมีการท างานร่วมกันเป็น
ทีม  มีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร  มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรท่ีมี
บรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นางเรณู     นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

 ๑. นางพชิรารัชต์      ศิริปุณยนันท์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวงเดือน       รุมฉิมพลี  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธนกฤต    โพธิลักษณ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวปาณิศา    จงเทพ   กรรมการ 

   ๕. นายชัชวาล     วรรณาหาร  กรรมการ 

 
/๖. นางสาวนิชาภัทร...     



-๑๑- 
 
   ๖. นางสาวนิชาภัทร    มุมอภัย   กรรมการ 
   ๗. นางสาวโสรยา แก้วทุม   กรรมการ 

  ๘. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนุจรี  พรมมนตร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาสให้ผู้เรียน   
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี    
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้ง
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจำรณำที่  ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ :
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัด  การเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ  แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางเรณู     นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

  ๑. นางจิตตวีร์     จรัญวัน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมินทิราพร    มีสัจ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสิยาพัฐ     นพรัตน ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอารยา มังคละ   กรรมการ 

  ๕. นางนงนุช       เตชะตานนท์  กรรมการ 
  ๖. นางระเพญ็ทอง     ท้าวนิล    กรรมการ 

   ๗. นางปราณี    สังข์น้อย   กรรมการ 
   ๘. นางสาวปริศนา    หายหัตถี  กรรมการ 
   ๙. นางสาวสุชาดา สุวรรณมาโจ  กรรมการ 
   ๑๐. นางรดา      กาลวิบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๑. นางสาววรัญญา ค าสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้  :  มีการใช้ส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

นางเรณู  นันททิพรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

   ๑. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักริน  งานไว   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุรีย์ลักษณ์  สาระฤทธิ์  กรรมการ 
  ๔. นางสาวปัทมพร สงวนทรัพย ์  กรรมการ 

   ๕. นางสาวชื่นกมล เทินไพร   กรรมการ 
   ๖. นางภาวิดา  นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 

 
/๗. นางสาวสุกณี...     



-๑๒- 
 

๙. นางทิพย์พร  บุญประคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๗. นางสาวสกุณีย์ พานสูงเนิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     
 

ประเด็นพิจำรณำที่  ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก : ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการ 
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

นายสุเทพ อ้นอมร   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

   ๑. นายธัชกร  ชนม์นภัทร  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปราณี  มาตย์นอก  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายธวัชชัย  ผลรุ่ง    กรรมการ 
 ๔. นายสมชาติ  ตังคณิตานนท์  กรรมการ 

   ๕. ว่าท่ี ร.ต.สุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ  
   ๖. นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ 

 ๗. นางสาวบุญพิพัฒน ์ ประสิทธิ์นอก  กรรมการ 
   ๘. นางยุพิน  ลุนบง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
ประเด็นพิจำรณำท่ี  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  :  มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 

นางเรณู  นันททิพรักษ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา 
  

  ๑. นางดรุณณี  ดีจะมาลา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนา  ประดับวัน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปาริฉัตร  เมฆะสุวรรณดิษฐ์  กรรมการ 
 ๔. นายณัฐพล  พานนนท์  กรรมการ 

   ๕. นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นพิจำรณำที่  ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ :  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อน าไปใช้      
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

  นางเรณู  นันททิพรักษ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา  
 ๑. นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเกียรติสุดา แก่นจันทร์  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางอัญชัญ  ชินภาชน์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัญชลิตา วงศ์จารย์  กรรมการ  

 
/๕. นางสาวชนิดาพร...     



-๑๓- 
 

 ๕. นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นางเพ็ญพักตร ์ ใจภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล  จัดท าเอกสาร หลักฐาน ด าเนินกิจกรรม 
งาน/โครงการ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมท้ังแสดงข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 

๕.  คณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนติดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   ๑. นางเรณู   นันททิพรักษ์ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายจรูญศักดิ์  รินสาธร รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสุมาลี   ภูศรีอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
 
มำตรฐำนที่  ๑  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
   ๑. นายวรวุธ  อัครกตัญญู  
   ๒. นายสุรชัย  สุขรี 
   ๓. นายขวัญชัย    หายหัตถี 
   ๔. นางวิทชรียา  ทองผาย 
มีหน้ำที่  รวบรวมเอกสาร  ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ ของมาตรฐานท่ี  ๑ 
 
มำตรฐำนที่  ๒  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ๑. นางสาวเกียรติสุดา    แก่นจันทร์ 
   ๒. นางเพ็ญพักตร ์ ใจภักดี 
   ๓. นางนฤมล   ไสยสาลี 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบการรวบรวมเอกสาร  ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ ของมาตรฐานท่ี  ๒ 
 
มำตรฐำนที่  ๓  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   ๑. นายธวัชชัย  ผลรุ่ง 
   ๒. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง 
   ๓. นางภาวิดา  นามเดช       
มีหน้ำที่ รับผิดชอบการรวบรวมเอกสาร  ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ ของมาตรฐานท่ี  ๓ 
 
๖.  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ๑. นายอ านาจ ปราบหนองบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานกรรมการ 

๒. ดร.ฉลาด เสริมปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
๓. นางเปรมจิต งานไว  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๔. ดร.ธนาศักดิ์  ศิริปุณยนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๕. นายจัตุพร ภูศรีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 
/๖. นายสุเทพ...     



-๑๔- 
 

๖. นายสุเทพ อ้นอมร  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการ ร.ร.เมืองพลพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นายประสาน กองทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางเรณู นันททิพรักษ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ร.ร.เมืองพลพิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นายจรูญศักดิ์ รินสาธร           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสุมาลี ภูศรีอ่อน หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. นายสินธุ์ สมีพวง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๑๒. นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. นางนฤมล   ไสยสาลี  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่  ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง  ชัดเจน ของเอกสาร  แผนงาน  โครงการ  รายงาน ของมาตรฐานการศึกษา
ตามผลการด าเนินงานของวงจรคุณภาพ  PDCA  ท้ัง  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา      
 
   ใหผู้้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่และเสียสละอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการสืบไป 
 
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                 ส่ัง  ณ วันท่ี   ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
       
               (นายประสาน   กองทอง) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 



หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : ภาษาไทย (91)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

(S.D.)
สกวนเบรชยงเบนมาตรฐาน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวน

ระดหบ
รวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหย

ผรทเขทาสอบ
รวม รวม

 393 53.7056.77 12.75 86.42 15.71 57.54โรงเรรยน 40.64 16.13 9.80 5.27 11.21 0.0062.53 29.25

 107,876 69.7358.74 15.79 99.00 0.00 60.54ขนาดโรงเรรยน 41.82 16.92 11.47 6.20 0.00 0.0070.00 30.00

 8,801 37.9646.04 15.34 94.14 3.50 45.70ทรทตตตงโรงเรรยน 33.75 12.28 11.03 6.24 0.00 0.0067.64 29.25

 12,902 51.0648.06 16.10 94.14 0.00 47.81จตงหวตด 35.03 13.03 11.52 6.42 0.00 0.0067.64 30.00

 27,379 49.1846.92 15.52 94.27 2.50 47.10สตงกตด 34.14 12.77 11.16 6.25 0.00 0.0066.27 29.50

 126,467 *49.0648.34 16.03 97.50 0.00 48.54ภาค 35.20 13.14 11.49 6.37 0.00 0.0070.00 30.00

 336,696 59.4051.19 16.59 99.00 0.00 51.80ประเทศ 36.80 14.40 11.82 6.58 0.00 0.0070.00 30.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

58.75 19.54 21.34 21.19 20.8149.7460.52 48.43การอคาน  100.00 49.94 21.16 52.58 21.6747.78 20.37

53.42 15.36 18.66 19.19 18.5143.7156.46 42.92การเขรยน  100.00 44.09 19.02 47.94 19.7241.28 18.40

86.70 19.37 21.89 26.75 27.2476.2985.96 75.46การฟตง การดด และการพดด  100.00 76.33 26.98 78.53 26.2374.26 27.00

42.48 15.77 18.15 17.43 17.0139.7845.60 38.59หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 40.09 17.29 41.37 17.6638.82 17.18

62.85 30.72 31.88 32.33 32.0750.3859.97 47.21วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 50.58 32.15 52.27 32.4348.28 31.86

วตนทรท 02/04/2022 22:03:10



หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : ภาษาอหงกฤษ (93)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  393 31.2533.14 12.61 87.50 6.25 31.25

ขนาดโรงเรรยน  107,208 28.1337.74 17.67 100.00 0.00 34.38

ทรทตตตงโรงเรรยน  8,763 25.0027.49 10.25 90.63 0.00 25.00

จตงหวตด  12,816 25.0029.73 13.31 100.00 0.00 28.13

สตงกตด  27,217 25.0028.04 10.75 100.00 0.00 28.13

ภาค  125,495 25.0028.85 11.94 100.00 0.00 28.13

ประเทศ  335,135 25.0031.11 14.30 100.00 0.00 28.13

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

32.48 12.67 17.71 13.51 11.1229.4037.17 27.74ภาษาเพพทอการสพทอสาร  100.00 28.50 12.22 30.74 14.4827.25 10.63

36.01 22.29 25.30 21.76 20.0031.1340.20 29.34ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 30.33 20.91 32.70 22.5128.51 19.66

วตนทรท 02/04/2022 22:03:10



หนนา 3/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : คณพตศาสตรร  (94)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  393 19.0025.08 13.70 100.00 0.00 23.75

ขนาดโรงเรรยน  107,821 19.0030.14 18.61 100.00 0.00 23.75

ทรทตตตงโรงเรรยน  8,774 19.0021.25 10.31 100.00 0.00 19.00

จตงหวตด  12,866 19.0023.16 13.42 100.00 0.00 19.00

สตงกตด  27,328 19.0021.55 10.76 100.00 0.00 19.00

ภาค  126,238 19.0022.91 12.79 100.00 0.00 19.00

ประเทศ  336,284 19.0024.47 14.58 100.00 0.00 23.75

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

26.33 18.59 22.70 17.11 14.4322.6531.53 20.82จจานวนและพรชคณนต  100.00 22.40 16.51 24.49 18.4520.36 13.97

25.28 16.08 19.36 16.66 15.6125.0428.88 24.02การวตดและเรขาคณนต  100.00 24.87 16.45 25.68 17.1923.89 15.37

20.64 23.12 29.07 23.96 21.6720.6128.44 18.40สถนตนและความนคาจะเปป น  100.00 20.16 23.34 21.73 24.8318.24 21.25

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนพทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตจทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) สถนตนและความนคาจะเปป น

2.) การวตดและเรขาคณนต

วตนทรท 02/04/2022 22:03:10



หนนา 4/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : วพทยาศาสตรร  (95)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  393 *26.0033.77 9.22 78.00 10.25 33.50

ขนาดโรงเรรยน  107,404 31.5034.85 11.42 97.25 0.00 33.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  8,787 28.7529.50 8.45 78.00 5.50 28.75

จตงหวตด  12,862 28.7530.43 9.39 91.75 2.75 29.50

สตงกตด  27,223 26.7529.68 8.47 87.00 2.75 29.50

ภาค  125,825 28.7530.48 9.20 97.25 0.00 29.50

ประเทศ  335,583 28.7531.45 9.95 97.25 0.00 30.25

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

34.30 16.89 19.26 17.03 16.0930.7036.70 29.52วนทยาศาสตรรชรวภาพ  100.00 30.97 16.89 32.11 17.6029.50 16.05

34.64 12.40 14.10 12.28 11.4030.6534.91 29.88วนทยาศาสตรรกายภาพ  100.00 30.49 12.07 31.54 12.6829.66 11.55

29.50 15.81 16.62 15.90 15.7128.1130.66 27.85วนทยาศาสตรรโลก และอวกาศ  100.00 28.21 15.82 28.72 16.0727.66 15.77

37.09 21.85 22.70 22.83 22.4533.2838.08 32.73เทคโนโลยร  100.00 33.52 22.71 34.64 22.8332.30 22.66
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หนนา 1/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : ภาษาไทย (01)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  114 *50.3055.84 12.24 84.40 26.50 55.65

ขนาดโรงเรรยน  34,229 60.7052.74 15.54 93.70 1.40 53.80

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,605 46.5043.02 14.68 86.10 7.00 43.00

จตงหวตด  4,679 46.5044.80 15.67 89.20 1.40 44.50

สตงกตด  10,394 39.9043.03 14.54 87.40 5.60 42.70

ภาค  50,418 40.6044.93 14.63 92.70 0.00 44.90

ประเทศ  110,513 49.6046.40 15.55 93.70 0.00 46.50

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

63.60 17.57 20.76 21.11 20.3849.8459.64 47.72การอคาน  100.00 50.02 20.31 51.90 21.1847.67 20.18

62.89 16.79 20.29 21.40 20.8750.7758.91 49.18การเขรยน  100.00 51.50 20.66 52.61 21.1449.20 21.03

89.47 21.43 26.13 31.19 30.8680.6286.93 81.32การฟตง การดด และการพดด  100.00 82.42 29.84 83.18 29.5380.06 31.47

41.37 11.51 13.46 12.86 11.9134.5539.70 33.09หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 34.20 12.18 35.36 12.8533.20 11.98

51.59 19.69 21.79 21.25 19.5239.8248.58 37.77วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 39.91 19.95 41.44 21.0437.82 20.31
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หนนา 2/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : สหงคมศศกษา ศาสนาและวหฒนธรรม (02)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  138 40.5040.27 8.54 69.50 20.50 40.50

ขนาดโรงเรรยน  39,534 40.5040.06 9.53 86.25 3.00 39.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,985 32.7534.68 7.90 69.50 9.00 34.50

จตงหวตด  5,258 32.7535.60 8.52 86.00 9.00 35.50

สตงกตด  11,142 32.7535.13 8.00 85.00 9.50 34.75

ภาค  54,619 37.5035.93 8.16 86.00 6.50 35.75

ประเทศ  121,985 37.5036.87 8.93 86.25 3.00 36.25

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

53.60 12.55 13.63 14.25 13.9847.6451.78 47.78ศาสนา ศรลธรรม จรนยธรรม  100.00 48.63 13.83 49.43 14.0047.06 14.15

43.05 17.10 16.81 15.57 14.7235.3042.55 33.99หนนาทรทพลเมมอง วตฒนธรรม และ

การดดาเนนนชรวนตในสตงคม

 100.00 35.35 15.04 36.97 16.0333.57 14.71

32.96 12.68 14.30 12.67 12.1830.2534.05 29.91เศรษฐศาสตรร  100.00 30.29 12.32 31.30 13.1829.55 12.18

36.18 13.31 13.40 13.21 13.1732.8835.47 32.52ประวตตนศาสตรร  100.00 33.08 13.07 33.51 13.3032.26 12.94

35.57 12.54 14.05 12.89 12.6731.9336.47 31.46ภดมนศาสตรร  100.00 32.31 12.82 33.13 13.4330.94 12.41
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หนนา 3/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : ภาษาอหงกฤษ (03)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  117 *18.3426.99 11.55 68.24 4.92 23.56

ขนาดโรงเรรยน  38,309 19.9832.35 17.57 100.00 3.28 26.54

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,881 19.9822.01 9.47 89.96 1.74 20.08

จตงหวตด  5,074 19.9824.84 13.72 93.14 1.74 21.52

สตงกตด  10,982 19.9821.70 8.93 88.32 1.74 20.08

ภาค  53,475 19.9822.89 10.71 98.36 0.00 20.18

ประเทศ  119,742 18.3425.56 13.78 100.00 0.00 21.72

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

26.46 13.90 19.63 15.68 11.1924.6533.11 21.31ภาษาเพมทอการสมทอสาร  100.00 22.56 12.91 25.55 15.9121.64 11.60

26.85 15.27 18.82 15.80 12.6225.2732.58 22.32ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 23.58 13.83 26.06 15.9422.61 12.87

23.67 14.60 20.54 17.30 14.2323.4127.96 20.45ภาษากตบความสตมพตนธรกตบกลลคม

สาระการเรรยนรด นอมทน

 100.00 21.29 15.06 23.19 17.1520.91 14.44

32.02 16.32 21.76 18.63 15.2226.0934.09 23.06ภาษากตบความสตมพตนธรกตบชลมชน

และโลก

 100.00 24.32 16.31 27.12 18.6623.18 15.60
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หนนา 4/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : คณพตศาสตรร  (04)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  129 22.5025.47 14.16 76.25 0.00 22.50

ขนาดโรงเรรยน  39,092 15.0027.16 17.79 100.00 0.00 22.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,998 15.0018.06 10.04 95.00 0.00 15.00

จตงหวตด  5,262 15.0020.37 13.67 100.00 0.00 18.75

สตงกตด  11,087 15.0018.03 9.84 100.00 0.00 15.00

ภาค  54,291 15.0019.12 11.11 100.00 0.00 18.75

ประเทศ  121,213 15.0021.28 14.02 100.00 0.00 18.75

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

23.20 15.94 19.42 15.17 11.4918.8025.93 16.55จดานวนและพรชคณนต  100.00 17.64 12.72 19.89 15.5516.42 11.58

28.37 15.74 19.13 15.64 12.6122.3928.74 19.94สถนตนและความนคาจะเปป น  100.00 21.02 13.68 23.07 15.9720.16 12.91
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หนนา 5/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด ขอนแกกน

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญกพพเศษ

กรมสกงเสรพมการปกครองททองถพชน

3040100101 เมชองพลพพทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คกาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ตะวหนออกเฉรยงเหนชอ

วพชา : วพทยาศาสตรร  (05)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสรงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สกวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  105 *26.8030.84 8.39 49.20 14.60 29.80

ขนาดโรงเรรยน  33,599 27.0031.59 9.91 82.60 0.00 29.80

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,521 22.2026.96 7.88 66.00 4.80 27.00

จตงหวตด  4,573 22.2028.10 8.93 83.00 2.40 27.20

สตงกตด  10,278 24.6027.09 7.82 73.00 2.60 27.00

ภาค  49,885 24.6027.68 8.13 83.00 2.40 27.20

ประเทศ  109,438 27.0028.65 8.89 83.00 0.00 27.40

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คกาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

34.36 13.82 15.46 14.53 13.5431.2534.89 30.17วนทยาศาสตรรชรวภาพ  100.00 30.60 13.71 31.54 14.4229.94 13.57

26.20 11.51 12.08 11.08 10.2125.2527.42 24.15วนทยาศาสตรรกายภาพ  100.00 24.63 10.39 25.41 10.9824.27 10.12

21.72 17.13 16.16 16.00 15.6821.1622.33 20.91วนทยาศาสตรรโลก และอวกาศ  100.00 21.01 15.81 21.46 15.9420.92 15.96

54.67 23.30 26.40 25.82 25.1242.6454.28 41.05เทคโนโลยร  100.00 43.11 25.34 45.61 26.2839.98 24.53
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

 
 
 

การด าเนินการโครงการค่ายภาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจและศึกษาดูงาน 



QR CODE รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

 
ภำพกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 



QR CODE รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

 

 
 

 
 
 

  
ภำพกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 



QR CODE รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภำพกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 



QR CODE รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

 
 

 
 
 
  
 

ภำพกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 



QR CODE รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

 
 

 
 
 
 
  



เอกสารประกอบการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
จ านวน  3  มาตรฐาน  23  ประเด็นพิจารณา   

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 



การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

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

ปรากฏในเพจโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

ปรากฏในเพจ งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.พ.ค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวด "วรรณศิลป์ถ่ินอีสาน"  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด "วรรณศิลป์ถ่ินอีสาน" ชิงโล่พระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จากการประกวดแต่งบทสรภัญญ์และขับทำนองสรภัญญ์  
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

รูปภาพเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%8C?__eep__=6&__tn__=*NK


 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 
1) นายศิรชัช สุดสะอาด (100 คะแนน) 
2) นายณัฐพล ชาวทองหลาง  (79.75 คะแนน) 
3) นายศุภโชค บุญประเสริฐ  (78.50 คะแนน) 
 

O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1) นายนันทน์ภัส แววโคกสูง (76.25) 
2) น.ส.สุมินตรา แก้วบัวโฮม (63.75) 
3) นายศุภากร กองเงินนอก (61.25) 

 

 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นระดับชาตแิละนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCER 1st 2021) 

โดยสถาบันพระปกเกล้า และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นระดับชาตแิละนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCER 1st 2021) 

โดยสถาบันพระปกเกล้า และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นระดับชาตแิละนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCER 1st 2021) 

โดยสถาบันพระปกเกล้า และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นระดับชาตแิละนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCER 1st 2021) 

โดยสถาบันพระปกเกล้า และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการเสริมสร้างจิตสำนึก 
ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

      นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
             เด็กชายคะนอง  คนทันทส์ , เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กองจันทร ์, เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองมณี  
             เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยรัตน์ , เด็กชายสิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ , เด็กหญิงภัทรวดี  เทียบอุ่น 
      ครูผู้ฝึกสอน  

             นายสินธุ์ สมีพวง และ นายอนุรัตน์ มุสิกเสถียร 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลงานตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานศึกษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ ATK และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด จนสามารถสร้างความปลอดภัยและความม่ันใจ 

ต่อผู้เข้ามารับบริการที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้ครูบุคลากร  
และนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้ 100 % 

 
 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน Onsite 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตรวจประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน Onsite 

 
 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)   



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงาม  



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) " 

งานการเงินและพัสดุ 
 11-28 กุมภาพันธ์ 2565   มอบค่าอุปกรณ์การเรียน 

22 กุมภาพันธ์ 2565       จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
21-28 กุมภาพันธ์ 2565   รับลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอี้เล็คเซอร์นักเรียน / วัสดุ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ /ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล  

/ครุภัณฑ์สำนักงาน 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อนวัตกรรมในรูปแบบ Online Onsite Hybrid และ On Demand 

ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Online Onsite Hybrid และ On Demand ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติสูงสุดระดับประเทศ จำนวน 11 รายการ 

 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับการประเมินความพร้อมในการ
จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพือ่เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  นำโดยนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
เม่ือวันที่ 1  มิถุนายน 2564  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเลอืกรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดำเนินการให้นักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจที่ตอบสนองพหปุัญญาของผู้เรียน  

ตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และจัดอบรมการสอนออนไลน์ 
 
 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer ProgramCP) 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



 

 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ผลงานตามมาตรฐานที่ 3  
 

 

 

 

 

  
 

        
 

      
 

          

   
 

           

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (EC) 



รวมภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 

ภาคเรียนที่  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่  2 

 
 

 

 
 



สิ่งแวดล้อม 

 

ถอดบทเรียน  BEST  PRACTICE 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติดา้นวัตถ ุ มิติดา้นสังคม วัฒนธรรม 

มีรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัดในการด าเนินงาน เช่น
กระดาษ ส่งผลต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เกิดความสามัคคีเอื้ออาทร
ต่อกัน ท างานเป็นทีมตาม
วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการท างาน มีการประสานงาน
กับหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ด าเนินงานตามงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาท่ีก าหนด 

ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองตามวงจรคุณภาพ 
PDCA มีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนิน
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านกระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ส่งผลต่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน และเป็นการพัฒนานักเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

พอประมาณ 

เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 

- กระบวนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
- ความรู้ความเข้าใจในประเด็นพิจารณาและตัวบ่งช้ี
ของมาตรฐานการศึกษา 
 

- ความซื่อสัตย์สุจริตในการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเป็นจริง 
- ความเพียรพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน 
- การท างานเป็นทีม ความเสียสละ อุทิศเวลา 

ศาสตร์สากล 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาช่วยส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ศาสตร์พระราชา 
อาศัยหลักการทรงงาน ข้อท่ี ๑ ศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อท่ี ๑๐ การมี 
ส่วนร่วม 

ศาสตร์ภมูิปญัญา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 


