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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน    

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 252  หมู่ 11 ตำบลโนนบ้านหว้า  

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

เบอร์โทรศัพท์  0-4342-4307 โทรสาร 0-4342-4307  E-mail : tiwapornlerd@gmail.com  

Facebook http://www.facebook.com/pisanpunnawittaya 

Website  www.pisanschool.ac.th 

จำนวนครู  จำแนกเป็นข้าราชการครู  24 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ (สายผู้สอน)  2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(สายสนับสนุนการสอน)  2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ 6 คน  

จำนวนนักเรียน  รวม  331  คน จำแนกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 217  คน ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จำนวน 114  คน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานมาตรฐาน อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On Site On 

Line On Demand และ On Hand ดังนั่นกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนในเข้ากับบริบทและ

มาตรการ ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด-19 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย และการประเมิน

โดยการใช้แบบทดสอบประเมินความสามารถ ประเมิน 1 ครั้ง เมื ่อสิ ้นปีการศึกษา ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประเมินผลการพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ส่งเสริมในนักเรียนสามารถสร้าง ผู้เรียนสามารถสร้าง E-book ได้อย่า

http://www.pisanschool.ac.th/
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น้อยคนละ 1 เล่ม ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หน่วย ไอศกรีม หน่วย

ศรลม ความสามารถในการคิดค้นสูตรในการเตรียมดินปลูกท่ีส่งผลต่อการให้ผลผลิตสูงสุดจากโครงการเกษตรแนว

ใหม่ ความสามารถในการออกแบบงานประดิษฐ์ของตนเองและความสามรถในการปรับสูตรอาหารโดยใช้วัตถุดิบ

ในท้องถิ่น การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร พัฒนาผ่านโครงการยกระดับผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านตัว

ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในห้องเรียน และพัฒนาคุณภาพของการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน มีความเท่ียงตรงเช่ือถือได้ ผ่านกิจกรรมคลังข้อสอบคุณภาพ พบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษากำหนด ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พัฒนาผ่านโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม ดำเนินกิจกรรมผ่านครูที่ปรึกษาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ในการโฮมรูมออนไลน์และการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ร่วมถึงในช่วงปรับตัวเตรียมรับสถาการณ์โควิด -19 

โรงเรียนจัดครูท่ีปรึกษาออกไปแจกเอกสารการเรียนในระบบ On Hand เพื่อทกความเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนท่ี

เปล่ียนไปและแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในช่วงท่ีชู้ปแบบการเรียน On Line ซึ่งผู้เรียนใช้

เวลาอยู่ท่ีบ้านมากว่าท่ีโรงเรียน แนวทางในการร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถ ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพได้อย่างไร ประเมินผลการดูแลช่วยเหลือผ่านการร่วมกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมการ

เรียนการสอนของนักเรียน  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึง

โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอบเมา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิเสธสิ่งมอมเมาได้ โครงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ให้ผู้เรียน

สามารถแสดงบทบาทของตนเองท่ีได้รับมอบหมายในกลุ่มเมื่อได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจ

ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

ผ่าน โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการเข้ารับการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ครูผู ้สอนประเมินผลโดยการสอบถามและนักเรียนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ด้วยวิธีการ

หลากหลาย ตามที่สามารถร่วมได้ โดยยึดหลักความปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นหลัก เน้น

กิจกรรมทางโซเชียลเป็นหลัก การยอกรับท่ีจะอยู่ร่วมบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย ประเมินจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการกระบวนการกลุ่มและใช้แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็น 

การแสดงบทบาทสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกรายวิชา การพัฒนาผู้เรียน

ให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม จากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการ
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ศึกษา โครงการกีฬาภายใน การพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย ผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาให้ผู้เรียนใส่ใจและรักษาส่ิงแวดล้อม ผ่านโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่านักเรียนมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  1   

ประกอบด้วย รายงานโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณ

พื้นฐาน  รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานโครงการความเป็นเลิศด้านอาหาร รายงาน

โครงการความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  รายงานโครงการเกษตรแนวใหม่  รายงานโครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากรายงานโครงการส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รายงานโครงการระบบดูแลช่วยนักเรียน โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โครงการกีฬาภายใน โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมีผลการสอน O-NET ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 วิชาภาษาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับสังกัด   

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ

ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ

แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานำแผนไป

ปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตาม 

แผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  4 ฝ่าย คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย 

พรรณนางาน 4 ฝ่าย  โครงการ/รายงานโครงการ บันทึกการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้  สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแผน

อัตรากำลัง และมีการจัดหา และระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โดยการมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตาม แบบสำรวจ
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อัตรากำลัง  แบบสำรวจความต้องการและความพร้อมในการใช้งานทรัพยากรทางการศึกษา  แบบบันทึกในระบบ

ดูแลช่วยเหลือผ่านครูปรึกษาในรูปแบบการโฮมรูมออนไลน์   แบบบันทึกโครงการและรายงานโครงการ  แบบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและท้องถิ่น ผู ้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน   การจัดการเรียนรู้ การ

วัดและประเมินผล คุณครูทุกคนสามารถออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ หลักสูตรผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการ

ใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการ

ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย 50 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปลอดภัยต่อผู้เรียนตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ตาม

ประกาศของสาธารณสุขอย่างเคร่งตรัด โดยมาตรการที่ประกาศใช้ ได้แก่แผนเชิญเหตุ มาตรการ San Box  

สถานศึกษามีการ ปรับปรุงและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  2   

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ รายงานโครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการวางแผนการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้

วางแผนจัดทำ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพัฒนาและร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา จัดทำแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ

วางแผนจัดทำโครงการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนิน การนิเทศกำกับติดตามและ

ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และมีการสรุป

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา การ

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่น ผู ้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน การจัดการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มี

ระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง
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หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติวิเคราะห์มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตัวช้ีวัดสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง จัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา กำหนดการสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำ

แผนจัดการเรียนรู้ เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนในระดับชั้น ม.1-6 ด้านภาษาจีน เปิด

แผนการเรียนรู้ตามความสนใจชองผู้เรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์แผนการเรียนตามความ

ถนัดและความสนใจได้แก่ แผนคอมพิวเตอร์-ภาษา แผนทวิศึกษา  หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 

เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากร จัดประชุม

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีอย่างต่อเนื่องจนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นแบบอย่าง

และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ังหน่วยงานภายในสังกัด นอกสังกัด พัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ STEM ผ่านกิจกรรม PLC ขับเคลื่อนกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ STEMED พัฒนาห้องเรียน STEM 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ่าน โครงการ SEAMEO STEM Professional Academies  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ โดยสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา ผ่านโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายครูสามารถวิเคราะห์คำอธิบายรายว ิชา 

โครงสร้างรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม

แนวทางการสอนคิด เช่น แบบ 5Es  การสอนแบบโครงงาน เทคนิคหมวก 6 ใบ แบบ PBL เทคนิค Think pair 

share  Group of four  KWL และการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 

2564 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน สื่อการเรียนรู้ปรับใช้เทคโนโลยี ที่ผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ผู้เรียนสามารถรองรับ สื่อการเรียนได้อย่างเมาะสม ครูทุกคน  มีการบริหาร

จัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ภายใต้สถาการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ปรับวิธีการสอนโดย

การลดเนื้อให้น้อยลง เพื่อลดความเครียดของผู้เรียน ปรับลดตัวชี้วัดท่ีประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท 
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และสภาวะการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ผ่านการพบปะพูดคุยกลุ่มครูผู้สอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

เพื่อร่วมมือการแก้ปัญหาและพัฒนาบรรยากาศการจัดการช้ันเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสำคัญ 

ครูสามารถปรับรูปแบบการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน ให้เข้ากับสถานการณ์ ลดการสอบ ปรับใช้การ

ประเมินระหว่างเรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ในรูปแบบกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพ 5 กลุ่มชุมชน ในปีการศึกษา 2564 ท้ังในรูปแบบ On line และ On Site  

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  3   

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ รายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา เป้าหมายหลักครูทุกคน สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอน 

โครงสร้างรายวิชา ในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชา และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลัก 1 รายวิชา รายงาน

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระเรียนเรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการทดสอบ 

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสงกัด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้น

ให้ครูทุกคนได้แลกเปล่ียน หาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน และเป้าหมายหลักของรายวิชา ครูดำเนินกิจกรรมผ่านชุมชนและรายงานการดำเนินกิจกรรม

ในรูปแบบของวิจัยในชั้นเรียน หลังจากการเปิดชั้นเรียนครบ 3 วงรอบพร้อมกับรายงานการพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนในหน่วยที่เปิดช้ันเรียน 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วางแผนการพัฒนา ดังนี ้

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาการอ่าน เขียน ส่ือสารและการคำนวณพื้นฐาน โดยออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ้งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด เขียนและการคำนวณพื้นฐาน อย่างสม่ำเสมอและมีการ

ประเมินผลการพัฒนาระหว่างเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนท่ีพบได้อย่างทันที 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการทำโครงงานโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเป็นฐาน   

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาความในการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน   
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     ลงช่ือ................................................    ผู้รายงาน 

                 (นางสาวบัวไข  บุญอนันต์) 

             รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปฏิบัติราชการแทน 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

         วันท่ี 30 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อภาษาไทย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ PISANPUNNAWITTAYA  SCHOOL 
ที่อยู ่  เลขท่ี  252 หมู่  11  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

  รหัสไปรษณีย์   40000  
การติดต่อ  โทรศัพท์  043-424307 , โทรสาร  043-424308 
Facebook http://www.facebook.com/pisanpunnawittaya 
Website  www.pisanschool.ac.th 
อักษรย่อ      พ.ป.ว อักษรย่อภาษาอังกฤษ    P.P.W. 
เปิดสอน  ต้ังแต่ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 15 ห้องเรียน  
เขตพื้นที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ จำนวน  10  โรงเรียนดังนี ้

ตำบลบ้านหว้า    
1. โรงเรียนบ้านเหล่านาดี    
2. โรงเรียนบ้านเหล่านางาม    
3. โรงเรียนบ้านหนองคู    
4. โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชากูล    
5. โรงเรียนบ้านทองหลาง   
6. โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม   

ตำบลดอนช้าง   
1.  โรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร   
2.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  
3.  โรงเรียนบ้านป่าเหล่ือม   
4.  โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี   

แผนผังบริเวณโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
 
 
 
 
 
 

http://www.pisanschool.ac.th/
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
     2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายวิน ัย  ร ุมฉิมพลี ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการสถานศึกษา ว ิทยฐานะผ ู ้อำนวยการเช ี ่ยวชาญ                      
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสาน โทรศัพท์ 
08-4798-2424 ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน     
 

2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวบัวไข  บุญอนันต์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญ

การพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โทรศัพท์ 09-5152-5884 ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 
จนถึงปัจจุบัน รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ และฝ่ายปกครอง 

 
3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชกา

ร 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 

1 นางบุษบง ศรีสุภา 58 37 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอนสังคม 

สังคมฯ/ 
ม.ปลาย 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

2 นางอพชนี เย็นสวัสดิ ์ 56 31 
ครู/ 

ครูเช่ียวชาญ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
ม.ต้น 

5 ครั้ง/60 
ชม. 

3 นางมะลิวรรณ ทองคำ 57 37 
ครู/ 

ครูเช่ียวชาญ 
ศษ.ม. 

สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

ภาษาไทย/ 
ม.ปลาย 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

4 นางจิตรลดา  เตโพธิ ์ 49 25 
ครู/ 

ครูเช่ียวชาญ 
คบ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.ปลาย 

5 ครั้ง/60 
ชม. 

5 นางสุภาพ รูปเหมาะ 56 30 
คร ู

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์

/ 
ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

6 นายจีรวัชร์ หลานวงศ์ 42 19 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. ฟิสิกส์-คณติฯ 
คณิตศาสตร์
/ม.ปลาย 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

7 สิบตรีทนงศักดิ์ ชาญรบ 44 17 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์
/ม.ปลาย 

6 ครั้ง/64 
ชม. 

8 นางสายยนต์ สิงหศร ี 58 37 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสตูรและ

การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสต
ร์/ม.ต้น 

7 ครั้ง/72 
ชม. 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชกา

ร 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 

9 นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล 47 23 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสตูรและ

การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสต
ร์/ม.ปลาย 

6 ครั้ง/64 
ชม. 

10 นางอาทิยา  ขาวประภา 38 12 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
การพัฒนา

หลักสตูรและ
การสอน 

วิทยาศาสต
ร์/ม.ปลาย 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

11 นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์ 32 4 คร ู
วท.ม. เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ 

/ม.ต้น 
5 ครั้ง/60 

ชม. 

12 นางอรรจนา   บุสนาม 56 27 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ/ 

ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

13 นางละอองแข  มาทะวงษ ์ 55 29 
ครู/ 

ครูเชี่ยวชาญ 
คบ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ/ 

ม.ต้น 

4 ครั้ง/48 
ชม. 

14 
นางสาวเสาวลักษณ์     
พิศนุย 

47 26 
ครู/ 

ครูเช่ียวชาญ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ

ในฐานะ
ภาษาต่างประ

เทศ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ/ 

ม.ต้น 

6 ครั้ง/64 
ชม. 

15 นางสาวรวิวรรณ  ศรีนวล 29 4 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ/ 
ม.ปลาย 

4 ครั้ง/48 
ชม. 

16 นายณรงศักดิ์  มาทะวงษ์ 58 30 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. พลศึกษา 
สุขศึกษาฯ/ 

ม.ต้น 
4 ครั้ง/48 

ชม. 

17. นายศักดิ์ชัย  สุขโข 56 30 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. พลศึกษา 
สุขศึกษาฯ 

/ม.ต้น 
3 ครั้ง/36 

ชม. 

18. นายสุวฒัน์  นอระศร ี 42 15 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. ดนตรีศึกษา 
ศิลปศึกษา/

ม.ต้น 
3 ครั้ง/36 

ชม. 

19. นางมณเทียร สุรยิา 49 24 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. คหกรรม 
การงาน
อาชีพฯ/ 
ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

20. นายพิเชษฐ์  จันทะศิลา 44 12 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

การงาน
อาชีพฯ/ 
ม.ต้น 

4 ครั้ง/48 
ชม. 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชกา

ร 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 

21 นางสุลัดดา สรุิยะศร ี 39 11 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
การพัฒนา

หลักสตูรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์
/ม.ต้น 

4 ครั้ง/48 
ชม. 

22 นางพณิณญา นาตาแสง 51 21 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ.  แนะแนว 
แนะแนว/

สังคม 
4 ครั้ง/48 

ชม. 

23 นายวัฒนา   มีศิลป ์ 41 8 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การ 

รบ. 
ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร ์

สังคมศึกษา
ฯ/ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

24 
นางสาวกนกวรรณ ศรีนร
จันทร์ 

36 11 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การ 

ศษ.ม. 
การพัฒนา

หลักสตูรและ
การสอน 

สังคมศึกษา
ฯ/ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

25 นางขนิษฐา  จันทรศรี 56 28 
ครู/ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.ม. 

บรรณารักษ์
ศาสตร์และ
สารสนเทศ

ศาสตร ์

ภาษาไทย/
ม.ต้น 

5 ครั้ง/60 
ชม. 

26 นางณัฐพัชร์  งานไว 40 4 คร ู ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาศาสต
ร์/ม.ต้น 

3 ครั้ง/36 
ชม. 

27 นายเกริกไกร ชนะภักด ี 30 1  คร ู วท.บ วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสต

ร์/ม.ต้น 
3 ครั้ง/36 

ชม. 

28 นางสาวจุทาทิพย์ ชุมนุม 27 1 คร ู ศศ.บ ภาษาจีน 
ภาษาจีน/ม.

ต้น 
3 ครั้ง/36 

ชม. 
 
3.2 ครูอัตราจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายงุาน ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ช้ัน 
จ้างด้วยเงิน 

1. นายอนิรุตน์  อรรคอดุม 29 4 ครูช่วยสอน คบ. คอมพิวเตอร ์
การงานอาชีพ
ฯ/ม.ปลาย 

อบจ.
ขอนแก่น 

2 นางสาวอรพิน ปานเพชร 26 1 ครูช่วยสอน ค.บ. เกษตร 
เกษตร/ม.

ปลาย 
อบจ.

ขอนแก่น 

3 
นางสาวจารุวรรณ สนิท
รัมย ์

32 1 ครูช่วยสอน ศษ.ม. 
การพัฒนา

หลักสตูรและ
การสอน 

นาฏศิลป/์ม.
ปลาย 

อบจ.
ขอนแก่น 

4 นางสาวจรัญญา  จันดา 25 7 เดือน ครูช่วยสอน พธบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา/ม.

ปลาย 
อบจ.

ขอนแก่น 

5 นางสาวชลธิดา  คุณสิงห ์ 26 7 เดือน ครูช่วยสอน บธ.บ การจัดการ 
ภาษาไทย/

ปลาย 
อบจ.

ขอนแก่น 
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3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวสาคร กองเพชร 33 
ผู้ช่วยนักจัดการ

งานท่ัวไป 
ศน.ม. 

พุทธศาสนาและ
ปรัชญา 

พนักงาน
การเงิน 

อบจ.
ขอนแก่น 

2. 
นางสาวชนิดาภา         
สนหอม 

38 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
ปวช. การบัญชี พนักงานธุรการ 

อบจ.
ขอนแก่น 

3. นายอำนาจ หร่องปัจฉิม 23 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ม.6 วิทย์-คณิตฯ พนักงานขับรถ 

อบจ.
ขอนแก่น 

4. นายไสว   ลัทธิวรรณ 51 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ม.6 - พนักงานขับรถ 

อบจ.
ขอนแก่น 

5. นางสาวสวาท  สูงแข็ง 66 แม่บ้าน ป.6 - แม่บ้าน เงินสะสม 
 
3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
    3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
สายการสอน 
- ข้าราชการ/พนักงานครู - 13 16 - 29 

- พนักงานจ้าง(สอน) - 5 - - 5 

- อ่ืนๆ (ระบุ)  - - - - - 

รวม      - 18 16 - 34 

สายสนับสนุนการสอน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 1 - 2 
- พนักงานจ้างทั่วไป 3 - - - 3 
- อ่ืนๆ (ระบุ) 

แม่บ้าน 
1 - - - 1 

รวม 4 1 1 - 7 

รวมทั้งสิ้น 4 19 17 - 40 
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10%

48%

43%

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษาบุคลากร

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

5%

81%

14%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ่าแนกตามประเภทต่าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานสนับสนุนการสอน
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3.4.2  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 5 14.71 10.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 23.53 13.63 
คณิตศาสตร์ 5 14.71 13.75 
สังคมฯ 5 14.71 13.80 
ภาษาต่างประเทศ 5 14.71 16.60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 5.88 14.00 
ศิลปะ 2 5.88 16.00 
การงานอาชีพ 2 5.88 15.00 

รวม 34 100  
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูจ่าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

สังคมฯ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
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4.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  15 พฤศจิกายน 2564) 
4.1  จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  ทั้งสิ้น   331 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 12.7 : 1   เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับชั้นเรียน 
จำนวนห้อง

(ห้อง) 
จำนวนนักเรียน (คน)  

รวม (คน) 
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 

เพศชาย เพศหญิง ต่อห้อง(คน) 
ม.1 3 46 28 74 25 
ม.2 3 41 39 80 27 
ม.3 3 27 36 64 21 
รวม 9 114 103 217 24 
ม.4 3 20 20 40 13 
ม.5 3 11 31 42 14 
ม.6 2 12 20 32 16 
รวม 8 43 71 114 14 

รวมทั้งสิ้น (คน) 17 157 174 331 19 
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ม.ต้น ม.ปลาย รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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5.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 

ระดั
บ ภาค

เรียนที ่
จำนวน 

เกรด 
เฉลี่ย 

ระดับ
3 ขึ้น
ไป 

ระดับ3 
ขึ้นไป 

ชั้น 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 
ร้อย
ละ 

2ภาค
เรียน 

ม.1 1 1095 0 
10
1 

10
7 

231 144 158 137 208 9 0 2.62 45.94 54.28 

ม.1 2 1184 11 26 81 168 137 299 184 251 27 0 2.85 61.99   

ม.2 1 1170 7 77 
10
2 

152 159 146 182 334 11 0 2.86 56.58 61.54 

ม.2 2 1264 3 32 47 148 186 348 223 265 12 0 2.97 66.14   

ม.3 1 882 0 21 68 128 136 146 150 220 13 0 2.90 58.50 60.54 

ม.3 2 945 0 9 28 163 155 209 130 251 0 0 3.02 62.43   

รวม ม.ต้น 6540 21 266 433 990 917 1306 1006 1529 72 0 2.87 58.73   

ร้อยละ   0.32 4.07 6.62 15.14 14.02 19.97 15.38 23.38 1.10 0.00       

ม.4 1 618 0 33 21 69 71 123 78 212 11 0 3.03 66.83 67.02 

ม.4 2 613 3 18 26 59 94 99 92 221 1 0 3.12 67.21   

ม.5 1 633 0 29 24 52 56 110 93 266 3 0 3.20 74.09 74.48 

ม.5 2 711 1 22 18 46 90 175 110 247 2 0 3.18 74.82   

ม.6 1 506 0 8 5 21 32 74 85 281 0 0 3.52 86.96 78.78 

ม.6 2 474 0 13 20 47 62 89 62 181 0 0 3.16 70.04   

รวม ม.ปลาย 3555 4 123 114 294 405 670 520 1408 17 0 3.19 73.08   

ร้อยละ   0.11 3.46 3.21 8.27 11.39 18.85 14.63 39.61 0.48 0.00       

รวม   10,095 25 389 547 1,284 1,322 1,976 1,526 2,937 89 0 2.98 63.78   

ร้อยละ 0.25 3.85 5.42 12.72 13.10 19.57 15.12 29.09 0.88 0.00       
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5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.28
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แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2564
ที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป

รวม
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำ แยกตามกลุ่มสาระทางกาเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
 

 

นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน 3 ขึ้นไป จำนวน 6,439 คน คิดเป็นร้อยละ 63.78 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาค
เรียน

ที่ 
จำนวน เกรด 

เฉลี่ย 

ระดับ
3 ขึ้น
ไป 

ระดับ3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 
ร้อย
ละ 2 ภาคเรยีน 

ภาษาไทย 1 368 0 66 35 71 56 56 35 39 10 0 2.69 
35.33 

35.64 

ภาษาไทย 2 370 4 40 43 75 75 58 32 43 0 0 2.29 
35.95 

 

คณิตศาสตร ์ 1 
388 0 26 45 49 68 63 38 98 1 0 2.91 

51.29 
49.42 

คณิตศาสตร ์ 2 
383 1 20 45 75 58 79 34 69 2 0 2.49 

47.52 
 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 1 

795 0 32 70 89 84 128 112 272 8 0 3.05 
64.40 

66.55 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 2 

954 13 26 23 83 154 271 143 238 3 0 2.93 
68.34 

 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 

951 7 38 48 100 60 168 223 306 1 0 2.88 

73.29 

74.28 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 2 

954 0 0 19 117 97 319 175 224 3 0 3.02 

75.26 

 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 

647 0 2 13 150 89 89 92 209 3 0 3.21 
60.28 

64.02 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 2 

651 0 3 17 87 100 128 100 213 3 0 3.18 
67.74 

 

ศิลปะ 1 441 0 20 24 46 57 59 60 171 4 0 3.47 65.76 71.75 

ศิลปะ 2 543 0 4 19 44 45 105 97 214 15 0 3.27 76.61 
 

การงานอาชีพ 1 417 0 8 4 52 71 88 58 133 3 0 3.42 66.91 78.16 

การงานอาชีพ 2 430 0 5 3 8 28 68 111 204 3 0 3.44 89.07  

ภาษาต่างประเทศ 1 897 0 77 88 96 113 106 107 293 17 0 2.97 56.41 56.41 

ภาษาต่างประเทศ 2 906 0 22 51 142 167 191 109 211 13 0 2.94 56.40  

รวม  10,095 25 389 547 1,284 1,322 1,976 1,526 2,937 89 0 2.98 63.78  

ร้อยละ 0.25 3.85 5.42 12.72 13.10 19.57 15.12 29.09 0.88 0.00    
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แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไปแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2564 
 

 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละจำนวนนักเรียน 54.67 67.19 68.53 64.29 65.37 63.78 
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49.42

66.55
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78.16
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63.78
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

รวม

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

ที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ระดับชั้น ภาคเรยีนที ่ จำนวน 
เกรด 

เฉลี่ย 

ระดับ3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส ร้อยละ 

ม.1 ภาคเรยีน1 1095 0 101 107 231 144 158 137 208 9 0 2.62 45.94 

ม.2 ภาคเรยีน1 1170 7 77 102 152 159 146 182 334 11 0 2.86 56.58 

ม.3 ภาคเรยีน1 882 0 21 68 128 136 146 150 220 13 0 2.90 58.50 

ม.4 ภาคเรยีน1 618 0 33 21 69 71 123 78 212 11 0 3.03 66.83 

ม.5 ภาคเรยีน1 633 0 29 24 52 56 110 93 266 3 0 3.20 74.09 

ม.6 ภาคเรยีน1 506 0 8 5 21 32 74 85 281 0 0 3.52 86.96 

รวม ภาคเรยีน1 4,904 7 269 327 653 598 757 725 1,521 47 0 2.95 61.24 

ร้อยละ 0.14 5.49 6.67 13.32 12.19 15.44 14.78 31.02 0.96 0.00     
 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึ้นไป จำนวน 3,003 คน คิดเป็นร้อยละ 61.24 
 

                       แผนภูมิแสดงผลการเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

กลุ่มสาระฯ 

จำนวน เกรด 

เฉลี่ย 

ระดับ3 ขึ้น
ไป 

นักเรียน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส ร้อยละ 

ภาษาไทย 368 0 66 35 71 56 56 35 39 10 0 2.30 35.33 

คณิตศาสตร ์ 388 0 26 45 49 68 63 38 98 1 0 2.77 51.29 

วิทยาศาสตร ์ 795 0 32 70 89 84 128 112 272 8 0 3.01 64.40 

สังคมศึกษาฯ 951 7 38 48 100 60 168 223 306 1 0 3.12 73.29 

สุขศึกษาพลศึกษา 647 0 2 13 150 89 89 92 209 3 0 3.04 60.28 

ศิลปะ 441 0 20 24 46 57 59 60 171 4 0 3.09 65.76 

การงานอาชีพฯ 417 0 8 4 52 71 88 58 133 3 0 3.10 66.91 

ภาษาต่างประเทศ 897 0 77 88 96 113 106 107 293 17 0 2.84 56.41 

รวม 4,904 7 269 327 653 598 757 725 1,521 47 0 2.95 61.24 

ร้อยละ 0.14 5.49 6.67 13.32 12.19 15.44 14.78 31.02 0.96 0.00   
 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึ้นไป จำนวน 3,003 คน คิดเป็นร้อยละ  61.24 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึ้นไป จำนวน 3,436 คน คิดเป็นร้อยละ 66.19  

  

 
 
 

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี จำนวน 
เกรด 

เฉลี่ย 

ระดับ3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส ร้อยละ 

ม.1 ภาคเรียน2 1184 11 26 81 168 137 299 184 251 27 0 2.85 61.99 

ม.2 ภาคเรียน2 1264 3 32 47 148 186 348 223 265 12 0 2.97 66.14 

ม.3 ภาคเรียน2 945 0 9 28 163 155 209 130 251 0 0 3.02 62.43 

ม.4 ภาคเรียน2 613 3 18 26 59 94 99 92 221 1 0 3.12 67.21 

ม.5 ภาคเรียน2 711 1 22 18 46 90 175 110 247 2 0 3.18 74.82 

ม.6 ภาคเรียน2 474 0 13 20 47 62 89 62 181 0 0 3.16 70.04 

รวม   5,191 18 120 220 631 724 1,219 801 1,416 42 0 3.01 66.19 

   0.35 2.31 4.24 12.16 13.95 23.48 15.43 27.28 0.81 0.00   
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

กลุ่มสาระฯ 

จำนวน
นักเรียน เกรด 

เฉลี่ย 

ระดับ3 ขึ้นไป 

ทั้งหมด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส ร้อยละ 

ภาษาไทย 370 4 40 43 75 75 58 32 43 0 0 2.43 35.95 

คณิตศาสตร ์ 383 1 20 45 75 58 79 34 69 2 0 2.65 47.52 

วิทยาศาสตร ์ 954 13 26 23 83 154 271 143 238 3 0 3.02 68.34 

สังคมศึกษาฯ 954 0 0 19 117 97 319 175 224 3 0 3.11 75.26 

สุขศึกษาพลศึกษา 651 0 3 17 87 100 128 100 213 3 0 3.13 67.74 

ศิลปะ 543 0 4 19 44 45 105 97 214 15 0 3.21 76.61 

การงานอาชีพฯ 430 0 5 3 8 28 68 111 204 3 0 3.50 89.07 

ภาษาต่างประเทศ 906 0 22 51 142 167 191 109 211 13 0 2.87 56.40 

รวม 5,191 18 120 220 631 724 1219 801 1416 42 0 3.01 66.19 

ร้อยละ 0.35 2.31 4.24 12.16 13.95 23.48 15.43 27.28 0.81 0.00     
 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึ้นไป   จำนวน  3,436 คน คิดเป็นร้อยละ 66.19 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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5.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อที่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 
1.รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 61 59 58 33 42 26 46.5 
2.ซื่อสัตย์สุจริต 36 59 47 33 42 29 41.0 
3.มีวินัย 28 24 55 33 31 28 33.2 
4.ใฝ่เรียนรู้ 37 42 58 33 31 25 37.7 
5.อยู่อย่างพอเพียง 61 59 57 35 42 25 46.5 
6.มุ่งม่ันการทำงาน 27 46 52 35 31 25 36.0 
7.รักความเป็นไทย 61 59 57 35 42 28 47.0 
8.มีจิตสาธารณะ 62 59 57 35 42 27 47.0 
9.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 61 59 57 35 42 29 47.2 

 
 

แผนภูมิแสดงค่า เฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมแยกรายข้อ ปีการศึกษา 
2564 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
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5.3  ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

รายวิชา ระดับชั้น จำนวนนร. ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง ร้อยละ 
อังกฤษ ม.ต้น 216 44 20.37 110 50.93 62 28.70 - - 
ไทย ม.ต้น 216 80 37.04 110 50.93 26 12.04 - - 
จีน ม.ต้น 216 139 64.35 61 28.24 16 7.41 - - 

 รวม 648 263 40.59 281 43.36 104 16.05 - - 

 ร้อยละ  40.59  43.36  16.05    
 

     
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อังกฤษ ไทย จีน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

รายวิชา ระดับชั้น จำนวนนร. ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง ร้อยละ 
อังกฤษ ม.ปลาย 114 64 55.65 50 35.46 -  - - 
ไทย ม.ปลาย 114 42 36.52 70 50.72 2 1.74 - - 
จีน ม.ปลาย 57 38 66.52 18 13.04 -  - - 
  รวม 285 144 50.53 138 48.42 -  - - 
  ร้อยละ  50.52  48.42  1.74    

 
หมายเหตุ       
     รายวิชาภาษาจีนเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนเท่านั้น  
     
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
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แผนภูมิร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

อังกฤษ ไทย จีน
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สรุปผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

ระดับชั้น ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

ม.1 26 35.14 42 56.76 6 8.11 - - 
ม.2 34 43.04 39 49.37 6 7.59 - - 
ม.3 23 36.51 31 49.21 9 14.29 - - 
ม.4 17 42.50 23 57.50 - - - - 
ม.5 22 52.38 20 47.62 - - - - 
ม.6 25 78.13 6 18.75 1 3.13 - - 
รวม 147  161  22    

 
 

แผนภูมิสรุปการเปรียบเทียบค่าร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

 6.1 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 37.99 19.29 29.68 26.29 

ระดับโรงเรียนเท่ากัน 46.95 21.69 29.69 27.53 

ระดับสังกัด 46.92 21.55 29.68 28.04 

ระดับภาค 48.34 22.91 30.48 28.85 

ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละแยกตามระดับ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปี่ท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

วิชา 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ภาษาไทย 54.88 52.74 37.99 

คณิตศาสตร์ 21.20 22.15 19.29 

วิทยาศาสตร์ 29.03 27.16 29.68 

ภาษาอังกฤษ 27.47 29.23 26.29 
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562-2564

2562 2563 2564
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่คะแนนO-NET  ที่มีคะแนน T-SCORE 50 คะแนนขึ้นไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
  

ปีการศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2560 42.25 22.54 36.62 19.72 

2561 45.71 32.86 45.71 35.71 

2562 41.43 22.86 35.71 20.00 

2563 40.38 25.00 19.23 25.00 

2564 20.63 15.87 34.92 41.27 
 

     
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่คะแนนO-NET   
ที่มีคะแนน T-SCORE 50 คะแนนขึ้นไป 
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6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 46.09 21.85 30.81 36.10 21.86 

ระดับโรงเรียนเท่ากัน 42.90 17.99 27.04 35.03 21.71 

ระดับสังกัด 43.03 18.03 27.09 35.13 21.70 

ระดับภาค 44.93 19.12 27.68 35.93 22.89 

ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแยกตามระดับ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแยกตามระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด ระดับโรงเรียนเท่ากัน โรงเรียน
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี 6 ปีการศึกษา 2562-2564 
 

วิชา 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ภาษาไทย 37.29 38.99 46.09 

คณิตศาสตร์ 16.58 17.91 21.85 

วิทยาศาสตร์ 26.09 28.99 30.81 

สังคมศึกษา 33.84 33.83 36.10 

ภาษาอังกฤษ 22.47 22.38 21.86 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2564 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่คะแนน O-NET ที่คะแนนO-NET  ที่มีคะแนน T-SCORE 50 คะแนนขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2564 

  

ปีการศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
2560 45.45 15.15 27.27 24.24 30.30 
2561 36.67 16.67 26.67 24.24 30.30 
2562 36.67 10 33.33 13.33 56.67 
2563 36.59 14.63 31.71 9.76 31.71 
2564 52.00 44.44 64.00 11.11 55.56 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6  ที่คะแนนO-NET  ที่มีคะแนน T-SCORE 50 
คะแนนขึ้นไป  
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6.3  ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ  

ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ* 

1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย     

214 64.07 

2 ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย     326 97.61 
3 จำนวนนักเรียนที่มีที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 

สุรา บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ    
255 76.35 

4 จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมที่ดี    266 80.53 
5 จำนวนนักเรียนที่สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม                    260 79.00 
6 จำนวนนักเรียนผลการเรียนระดับดีขึ้นไป       212 63.78 
7 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    40 12.12 
8 จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)    5 1.51 
9 สถิติการขาดเรียน           35 10.60 
10 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น     0 0 
11 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  

(จำนวน ม.3 ทั้งหมด 63 คน)           
63 100 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(จำนวน ม.6 ทั้งหมด 32 คน) 32 100 
12 จำนวนนักเรียนที่มีแต่งกายถูกระเบียบ       295 89.39 
13 จำนวนนักเรียนที่มาเรียนทันเวลา     320 96.97 
14 จำนวนนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล   330 100 
15 จำนวนนักเรียนที่ภูมิใจในท้องถิ่น        330 100 
16 จำนวนนักเรียนที่เห็นคุณค่าของความเป็นไทย    330 100 
17 จำนวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 320 96.97 

 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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7.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

ท่ี รายการ จำนวน 
1. อาคารเรียนถาวร  2  หลัง 
2. อาคารเรียนกึ่งถาวร  1  หลัง 
3. อาคารเรียนช่ัวคราว  4  หลัง 
4. โรงอาหารแบบประหยัด  1  หลัง 
5. อาคารสหกรณ์  1  หลัง 
6. อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 
7. บ้านพักครู  3  หลัง 
8. บ้านพักนักการ  1  หลัง 
9. ห้องน้ำ/ห้องส้วม  3  หลัง 
10. สนามกีฬา  1 สนาม 
11. ส้วม  3  หลัง 

 
8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบด้านทิศเหนือมีสภาพบ้านเรือนหนาแน่น  
ด้านทิศใต้ ติดกับวัดป่าอรัญญวาสี และที่ดินสาธารณประโยชน์  ด้านทิศตะวันตก ติดกับตลาดสด อบต.บ้าน
หว้า  ด้านทิศตะวันออก ติดกับสวนป่าชุมชน ตำบลบ้านหว้า 
 8.2 จำนวนประชากรตำบลบ้านหว้า ประมาณ ชาย จำนวน 5,250 คน  หญิง  จำนวน  5,431  คน  
รวม 10,681 คน 

 

หมู ่
 

บ้าน 
ปี 2564 

ชาย หญิง รวม 
1 ตำบลบ้านหว้า 5,250 5,431  10,681 
 เด็กในวัยเรียน 

(ในพื้นท่ีบริการ) 
430 430 860 

2 ตำบลดอนช้าง 2336 2528 4864 
 เด็กในวัยเรียน 

(ในพื้นท่ีบริการ) 
92 77 169 

ที่มา http://www.banwa.go.th/content/generalinfo (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564) 
         https://www.donchang.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=286(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564) 

8.2 อาชีพสำคัญค้าขาย, ทำนา, เกษตรกรรม 
8.3 ศาสนา พุทธ 



29 
 

  SAR 2564 
 

8.4 รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 

บ้าน 

 

เหล่า
นาดี 

บ้าน
หว้า 

 

หนอง
ทุ่ม 

โคกสูง ทองหลาง ทองหลาง 
เหล่า
โพน
ทอง 

 

หนองคู 
 

หนอง
เต่า 

 

เหล่า
นางาม 

 

เหล่า
นาดี 

เหล่า
โพน
ทอง 

 

ดอน
เงิน 

บาท/คน/ป ึ 44,794 39,262 30,198 33,479 33,819 33,569 36,464 36,929 31,277 35,018 41,357 34,391 28,275 

ท่ีมา แผนพัฒนาสามปีตำบลบ้านหว้า (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 

8.5  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ บุญ
กฐิน  งานลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ประจำปีร่วมกับองค์การบริหารตำบลบ้านหว้าประเพณีวันสำคัญทาง
ศาสนา  งานแต่งงาน  งานบวช  งานศพ  งานผ้าป่า  การแสดงมุทิตาจิต   การให้ความรู้อบรมทางด้านวิชาการ
ต่าง ๆ พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหว้า  การให้ชุมชนใช้สถานท่ีของโรงเรียน หอประชุม  สนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้   
  
9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 

9.1 ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด 450 ตารางเมตร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในห้องสมุด จำนวน 7 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) คิดเป็นร้อยละ 40.15 
ของนักเรียนท้ังหมด  
 
  9.2 ห้องปฏิบัติการท้ังหมด  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน  1  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการเคมี         จำนวน  1  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา        จำนวน  1  ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์        จำนวน  1  ห้อง 
5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จำนวน  2  ห้อง 
6) ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   จำนวน  1  ห้อง 
7) ห้องพยาบาล     จำนวน  1  ห้อง 
8) ห้องสมุด                              จำนวน  1  ห้อง 

 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จำนวน 66 เครื่อง จำแนกเป็น 
  1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน 60 เครื่อง 
  2) ใช้เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 20 เครื่อง 
  โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)  เฉล่ีย 
4 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 85  ของนักเรียนท้ังหมด 
  3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 5 เครื่อง 
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 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. ห้องสมุด - 

2. ห้องคอมพิวเตอร์ 20 

3. ห้องภูมิปัญญาไทย - 
4. ห้องคหกรรม 20 
5. ห้องนาฏศิลป์ – โปงลาง 20 
6. ห้องดนตรี – ศิลปะ 20 
7. ห้องพฤกษศาสตร์ 20 
8. ห้องศูนย์อาเซียน - 
9. ห้องแนะแนว - 
10. ห้องประชุม 10 
11. อาคารอเนกประสงค์ - 
12. ห้องพยาบาล 120 
13. สนามฟุตบอล - 
14. สนามบาสเก็ตบอล - 
15. สนามวอลเล่ย์บอล - 

  
         9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. หมู่บ้านเต่า - 
2. วัดหนองแวงพระอารามหลวง - 
3. พระธาตุขามแก่น - 
4. วัดถ้ำผาเกิ้ง - 
5. วัดป่าธรรมอุทยาน - 
6. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น - 
7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - 
8. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - 
9. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา - 
10. บึงทุ่งสร้าง - 



31 
 

  SAR 2564 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 

11. กู่แก้ว - 

12. หมู่บ้านงูจงอาง - 

13. เข่ือนอุบลรัตน์ - 

14. ศูนย์ OTOP บ้านหว้า - 

9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน   (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา 

1. พ่อสนิท   ม่วงลอด การจักสานไม้ไผ่ 
2. พ่อชำนาญ  จันทร์วิบูลย์ การจักสานไม้ไผ่ 
3. พ่อเต็ม  สมทม การจักสานไม้ไผ่ 
4. แม่สอน  จำปานุ้ย การทำพานบายศรี 
5. แม่สนม  หมั่นบ่อแก การทำพานบายศรี 
6. แม่ผวล  ตาพา ทอผ้าพื้นเมือง 
7. แม่บุญช่วย  สีหาราช ทอผ้าพื้นเมือง 
8. นางบุญจันทร์  ไชยลา ด้านหัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 
9. พ่อกัณ  สิงห์พันธ์ หมอพราหมณ์  มรรคทายกวัด  พิธีกรรมทางศาสนา 
10. พ่อชุม  มาป้อง หมอพราหมณ์  มรรคทายกวัด  พิธีกรรมทางศาสนา 
11. พ่อสวาท  พันเมือง หมอพราหมณ์  มรรคทายกวัด  พิธีกรรมทางศาสนา 
12. นายสำราญ  มณีขาว การแปรรูปอาหาร(ปลาส้ม) 
13. แม่พลอย  เพียรักษา หมอยาสมุนไพร 
14. แม่บุญช่วย  สีหาราช หมอยาสมุนไพร 
15. พ่อหนูเทียน  ดวงชิน กลองยาว/เกษตรผสมผสาน/ช่างไม้ 
16. พ่อถาวร  บุตรทา กลองยาว/เกษตรผสมผสาน/ช่างไม้ 
17. แม่ทองใส  หนูบุญ หมอลำ 
18. พ่ออดิศักดิ์  หงษ์คำ หมอลำ 
19. พ่อสมชาย  ทัพซ้าย หมอน้ำมนต์ 
20. พ่อสงคราม  พระธานี หมอจ้ำ 
21. พ่อสงไทย  หนูพันธ์ หมอเป่า 
22. แม่อำพัน  พาวันทา ทอเส่ือจากไหล 
23 นางอารมณ์  กลางสวัสด์ิ เกษตรอินทรย์ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา 

24 นายรัตน์  กองสู แพทย์แผนไทย 
25 นางนารถนภา  บุญภา ทำเส้นขนมจีน 
26 นางสอง  ลุนสา ทำขนมเป๊ียะ 
27 นายสวรรค์  กัณหาจันทร์ การเล้ียงสัตว์ 

 
 10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตาราง 
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  โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 2564) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมง/ปี(นก.) 

ม.1 ม.2 ม.3 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
 ภาษาไทย  120(3.0นก) ………….. 120(3.0นก) ………….. 120(3.0นก) ………….. 
 คณิตศาสตร ์ 120(3.0นก) ………….. 120(3.0นก) ………….. 120(3.0นก) ………….. 
 วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 
ºวิทยาศาสตร์ 
ºวิทยาการคำนวณ 
ºการออกแบบและเทคโนโลยี 

160(4.0นก) 
120(3.0นก) 
20(0.5นก) 
20(0.5นก) 

………….. 160(4.0นก) 
120(3.0นก) 
20(0.5นก) 
20(0.5นก) 

………….. 160(4.0นก) 
120(3.0นก) 
20(0.5นก) 
20(0.5นก) 

………….. 

 สังคมศึกษา ศาสนา     
  และวัฒนธรรม 

160(4.0นก) ………….. 160(4.0นก) ………….. 160(4นก) ………….. 

° ประวัติศาสตร ์ 40(1.0นก)  40(1.0นก)  40(1.0นก)  
° ศาสนา ศีลธรรม   
   จริยธรรม 
° หน้าท่ีพลเมือง    
   วัฒนธรรมและการ  
   ดำเนินชีวิตในสังคม 
°ภูมิศาสตร ์
°เศรษฐศาสตร ์

 
 
 

120(3.0นก) 

  
 
 

120(3.0น.) 

  
 
 

120(3.0นก) 

 

หน้าที่พลเมือง(บูรณาการ)  40(1.0นก)  40(1.0นก)  40(1.0นก) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2.0นก) ………….. 80(2.0นก.) ………….. 80(2.0นก) ………….. 
 ศิลปะ 80(2.0นก). ………….. 80(2.0นก) ………….. 80(2.0นก) ………….. 
 การงานอาชีพ 40(1.0นก) ………….. 40(1.0นก) ………….. 40(1.0นก) ………….. 
ภาษาต่างประเทศ 120(3.0นก. ………….. 120(3.0นก) ………….. 120(3.0นก) ………….. 

 

รวม 
880(22นก.) 200(5.0นก.) 880(22นก.) 200(5.0นก.) 880(22นก.) 200 (5.0นก.) 

1,080(27.0 นก.) 1,080(27.0 นก.) 1,080(27.0 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
° กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  
° กิจกรรมนักเรียน       
  -ลูกเสือ-เนตรนารี 40  40  40  
 -ชุมนุม 40  40  40  
°กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

15  15  15  

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้       
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,215  ชม./ปี 1,215  ชม./ปี 1,215  ชม./ปี 

*   หมายเหตุ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 66นก.สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม15 นก.  รวมทั้งหมด 81 นก. 
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แผนการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 440  รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว21103 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20  ว21104 วิทยการคำนวณ 0.5 20 
ส21101 สังคมศึกษา ฯ 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษา ฯ 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 วอลเลย์บอล 0.5 20  พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 
ศ21101 ทัศนศิลป ์ 1.0 40  ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 20  ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 20  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 20 
จ21201 สัทตัวอักษรจีน 0.5 20  จ21202 ภาษาจีนเพ่ือการทักทาย 0.5 20 
อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน1 0.5 20  อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2 0.5 20 

เลือกเรียนได้ 1.0นก.  เลือกเรียนได้ 1.0นก. 
ท21201 การอ่านในชีวิตประจำวัน1 1.0 40  ท21202 การอ่านในชีวิตประจำวัน2 1.0 40 
ค21201 คณิตศาสตร์กับคิดสร้างสรรค ์ 1.0 40  ค21202 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0 40 
ศ21201 กีตาร์ 1 1.0 40  ศ21202 กีตาร์ 2 1.0 40 
พ20201 ฟุตบอล1 1.0 40  พ20202 ฟุตบอล 2 1.0 40 

ง20201 อาหาร1 1.0 40  ว20202 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 2 1.0 40 

ว20291 โปรแกรมสำนักงาน 1.0 40  ง20202 อาหาร2 1.0 40 

ว20201 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 1 1.0 40  ว20292 โปรแกรม Scratch 1.0 40 

ง20207 งานประดิษฐ์1 1.0 40  ง20208 งานประดิษฐ์2 1.0 40 
ง20213 งานเกษตร1 1.0 40  ง20214 งานเกษตร2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

-  ลูกเสือ-เนตรนารี 20  -  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

-  ชุมนุม 20  -  ชุมนุม 20 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 610  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 605 
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แผนการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว22103 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว21104 วิทยการคำนวณ 0.5 20 
ส22101 สังคมศึกษา ฯ 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษา ฯ 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 เซปักตะกร้อ 0.5 20  พ22104 กรีฑา 0.5 20 
ศ22101* ทัศนศิลป ์ 1.0 40  ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ3 0,5 20  ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส20234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 20 
จ22201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 0.5 20  จ22202 ไวยากรณ์จีนกลาง 0.5 20 
อ22201 การอ่านข่าวสารและโฆษณา1 0.5 20  อ22202 การอ่านข่าวสารและโฆษณา2 0.5 20 

เลือกเรียนได้ 1.0นก.  เลือกเรียนได้ 1.0นก. 
ท22201 การฟัง การดู จากสื่อในวิตประ

จำวัน 
1.0 40  ท22202 การพูดในโอกาสต่างๆ 1.0 40 

ว20203 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 3 1.0 40  ว20204 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 4 1.0 40 
ศ2201 กีตาร์ 3 1.0 40  ศ2202 กีตาร์ 4 1.0 40 
พ20203 ฟุตบอล3 1.0 40  พ20204 ฟุตบอล4 1.0 40 
ง20203 อาหาร3 1.0 40  ง20204 อาหาร4 1.0 40 
ง20209 งานประดิษฐ์3 1.0 40  ง20210 งานประดิษฐ์4 1.0 40 
ง202015 งานเกษตร3 1.0 40  ง202016 งานเกษตร4 1.0 40 
ว20293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 1.0 40  ว20294 การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML 1.0 40 
ค22201 คณิตศาสตร์กับการประยุกต์ใช ้ 1.0 40  ค22202 คณิตศาสตร์กับการให้เหตุผล 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   -ลูกเสือ-เนตรนารี 20      -ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
   -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   610  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  605 
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แผนการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 
ส23101 สังคมศึกษาฯ  1.5 60  ว23103 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5 20  ว23104 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20  ส23103 สังคมศึกษา ฯ 1.5 60 
พ23102 ฟุตบอล 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 20 
ศ23101 ทัศนศิลป ์ 1.0 40  พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60  พ23104 บาสเกตบอล 0.5 20 
ง23101 โครงงานอาชีพ 1.0 40  ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1.0 40 
     อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง5 0.5 20  ส20236 หน้าท่ีพลเมือง6 0.5 20 
จ23201 การอ่านภาษาจีนกลาง 0.5 20  จ23202 การแปลภาษาจีนกลาง 0.5 20 
อ23201 การอ่านจับใจความสำคัญ1 0.5 20  อ23202 การอ่านจับใจความสำคัญ2 0.5 20 

เลือกเรียนได้ 1.0นก.  เลือกเรียนได้ 1.0นก. 
ท20205 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 1.0 40  ท20206 หลักภาษาไทย 1.0 40 
ศ2301 กีตาร์ 5 1.0 40  ศ2302 กีตาร์ 6 1.0 40 
ง20205 อาหาร5 1.0 40  ง20206 อาหาร6 1.0 40 

ง20209 งานประดิษฐ์5 1.0 40  ง20210 งานประดิษฐ์6 1.0 40 
ง202015 งานเกษตร5 1.0 40  ง202016 งานเกษตร6 1.0 40 
ว20295 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1.0 40  ว20296 โปรแกรมออกแบบสื่อ 1.0 40 
พ20205 ฟุตบอล5 1.0 40  พ20206 ฟุตบอล6 1.0 40 
ค23201 โครงงานคณิตศาสตร์1 1.0 20  ค23202 โครงงานคณิตศาสตร์2 1.0 40 
ว20205 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 5 1.0 40  ว20206 โรโบติกส์แอนด์ สะเต็ม 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ลูกเสือ-เนตรนารี 20      -ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
     -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  610  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  605 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่1(เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมง/ปี(นก.)) 

ม.4 ม.5 ม.6 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
    ภาษาไทย  80(2นก.) - 80(2นก.) - 80(2นก.) - 
    คณิตศาสตร์ 80(2นก.) 120(3นก.) 80(2นก.) 160(4นก.) 80(2นก.) 160(4นก.) 
    วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 
ºวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ºการออกแบบและเทคโนโลยี 
ºวิทยาการคำนวณ 

100(2.5นก.) 

1.5 นก 
0.5 นก 
0.5 นก 

300(7.5นก.) 160(4.0) 
ºวิทย์กายภาพ 120 (3.0) 
ºการออกแบบและ
เทคโนโลยี 0.5(20) 
ºวิทยาการคำนวณ0.5(20) 

300(7.5นก.) 60(1.5นก.) 
ºโลก ดาราศาสตร์ 
40(1.0) 
ºวิทยาการคำนวณ
20(0.5) 

400(10.0นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา       
     และวัฒนธรรม 

120(3นก.) - 120(3นก.) - 80(2นก.) - 

     ° ประวัติศาสตร์ 
     ° ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
     ° หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม
และการ ดำเนินชีวิตใน สังคม 
      °ภูมิศาสตร์ 
      °เศรษฐศาสตร ์

40(1นก.) 
 
 

80(2นก.) 

- 40(1นก.) 
 
 

80(2นก.) 

- - 
 
 

80(2นก.) 

- 

ºหน้าท่ีพลเมือง  20(0.5)  20(0.5)  40(1.0) 
สุขศึกษาและ พลศึกษา 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) - 40(1นก.) 20(0.5) 
     ศิลปะ 40(1นก.) ………… 40(1นก.) ……… 40(1นก.) ……… 
     การงานอาชีพ 20(0.5นก.) ………. 20(0.5นก.) ………. - ………. 
    ภาษาต่างประเทศ 80(2นก.) 160(4นก.) 80(2นก.) 100(2.5) 80(2นก.) 120(3นก.) 

 

รวม 
560(14นก.) 640(16.0นก.) 620(15.5นก.) 580(14…5 นก.) 460(11.5นก.) 740(18.5นก.) 

1,200(30.0 นก.) 1,200(30.0 นก.) 1,200(30.0 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
   ° กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  
   ° กิจกรรมนักเรียน       
      -รด./ยุวรักษ์ 40  40  40  
      -ชุมนุม 40  40  40  

 °กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20  20  20  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340ชม./ปี 1,340ชม./ปี 1,340ชม./ปี 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่ 2  (ตามความถนัดและความสนใจ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมง/ปี(นก.)) 
ม.4 ม.5 ม.6 

พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้       
     ภาษาไทย  80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80(2นก.) 40(1นก.) 80(2นก.)  80(2นก.) 40(1นก.) 
    วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 
ºวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ºการออกแบบและ
เทคโนโลยี 
ºวิทยาการคำนวณ 

100(2.5นก.) 
1.5 นก 
0.5 นก 
0.5 นก 

100(2.5นก.) 160(4.0) 
ºวิทย์กายภาพ 120 (3.0) 
ºการออกแบบและ
เทคโนโลยี 0.5(20) 
ºวิทยาการคำนวณ0.5(20) 

80(2.0นก.) โลกดาราศาสตร์ฯ
40(1นก.) 

ºวิทยาการ
คำนวณ0.5(20) 

140(3.5นก.) 

 สังคมศึกษาศาสนา 
 และวัฒนธรรม 

120(3นก.) 80(2.0นก.) 120(3นก.) 80(2.0นก.) 80(2นก.)  

° ประวัติศาสตร ์
° ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 ° หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการ ดำเนินชีวิตใน สังคม 
 °ภูมิศาสตร์ 
 °เศรษฐศาสตร ์

40(1นก.) 
 
 

80(2นก.) 

 40(1นก.) 
 
 

80(2นก.) 

 - 
 
 

80(2นก.) 

 

หน้าที่พลเมือง  20(0.5นก.)  20(0.5นก.)  40(1นก.) 

สุขศึกษาและ พลศึกษา 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 20(0.5นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 
    ศิลปะ 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 80(2.0นก.) 40(1นก.) 80(2นก.) 
    การงานอาชีพ 20(0.5นก.) 40(1นก.) 20(05นก.) 60(1.5นก.) - 120(3.0นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 80(2นก.) 200(5นก.) 80(2นก.) 160(4นก.) 80(2นก.) 200(5นก.) 

 
รวม 

560
(14.0นก.) 

640(16นก.) 620(15.5นก.) 580
(14.5นก.) 

460(11.5นก.) 720(18.5นก.) 

1,200(30.0 นก.) 1,200(30.0 นก.) 1,200(30.0 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  ° กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  
  °  กิจกรรมนักเรียน       
      -รด./ยุวรักษ์ 40  40  40  
      -ชุมนุม 40  40  40  
  ° กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20  20  20  

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,340ชม./ป ี 1,340ชม./ป ี  1,340ชม./ป ี  

*   หมายเหตุ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 41.0 นก.สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 49.0 นก. รวมทั้งหมด 90.0  นก. 
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                                                                                                                       SAR 2564 
 

แผนการเรียนท่ี 1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว30102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

0.5 20 

ส31101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ว30103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

ศ31101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ค31201 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค31202 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60  ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 

ว30221 เคมี 1 1.5 60  ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 

ส30231 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 20  ว30222 เคมี2 1.5 60 

พ31201 เปตอง 0.5 20  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 

อ31201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40  อ31202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40 

จ30201 ภาษาจีน 1.0 40  จ30202 ภาษาจีน 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20        - ยุวรักษ์/รด. 20 

     -ชุมนุม 20        -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนท่ี 1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2) 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30104 วิทยาศาสตร์

กายภาพ(เคมี) 
1.5 60  ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ

(ฟิสิกส์) 
1.5 60 

ว30105 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

0.5 20  ว30107 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 

ส32101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  ง32102 การงานอาชีพ  2 0.5 20 
     อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 280 
ค32201 คณิตศาสตร์ 3 2.0 80  ค32202 คณิตศาสตร์ 4 2.0 80 
ว30203 ฟิสิกส์3 1.5 60  ว30223 เคมี3 1.5 60 
ว30281 โปรแกรมภาษา    

ไพทอนเบื้องต้น 
1.0 40  ว30243 ชีววิทยา3 1.5 60 

ว30242 ชีววิทยา2 1.5 60  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน

เขียน 1 
1.0 40  อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน

เขียน 2 
1.0 40 

จ30203 ภาษาจีน 0.5 20  จ30204 ภาษาจีน 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น    660 
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                                                                                                                       SAR 2564 
 

แผนการเรียนท่ี 1  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30109 โลก ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 
1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 

ว30108 วิทยาการคำนวณ 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส33101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20      
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40      
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340  รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
ค33201 คณิตศาสตร์ 5 2.0 80  ค33202 คณิตศาสตร์6 2.0 80 
ว30204 ฟิสิกส์4 1.5 60  ว30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 
ว30224 เคมี4 1.5 60  ว30225 เคมี5 1.5 60 
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60  ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 1.0 40  จ30206 ภาษาจีน 0.5 20 
จ30205 ภาษาจีน 0.5 20  อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน4 1.0 40 
     ว30282 การเขียนโปรแกรม

ภาษาซีเบื้องต้น 
1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
    -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
    -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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  SAR 2564 
 

แผนการเรียนท่ี 2   (ตามความถนัดและความสนใจ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ว30103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์1 0.5 20  ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
ศ31101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม  8.5 340 
ท30201 การเขียน   1.0 40  ส30201 ศาสนาสากล 1.0 40 
ว30283 การเขียนโปรแกรมไพทอนพื้นฐาน 2.0 80  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 20  ศ30207 แดนซ์ลีลา 0.5 20 
พ31201 เปตอง 0.5 20  ง30274 การปลูกพืชท่ัวไป 1.5 60 

ศ30201 นาฏลีลา 0.5 20  ง30268 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.5 60 

ง30273 เกษตรอินทรีย์ 1.0 40  แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์   

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 40  ว30284 การพัฒนาแอนนิเมชั่น 2.0 80 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 40  ว30285 การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่าย 
1.5 60 

     แผนการเรียนภาษา   
     ท30202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.5 60 
     อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 40 
     จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20        - ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 20        -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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  SAR 2564 
 

แผนการเรียนที่ 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60  ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว30107 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
     อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0  280 
ส30221 กฎหมายน่ารู้ 1.0 40  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 20 
พ32201 ฟุตบอล 0.5 20  ส30281 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 4.0 
ศ30203 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 0.5 20  พ32202 แบดมินตัน 0.5 20 
ง30261 การประกอบอาหารวา่ง 2.0 80  ศ30204 นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ 1.0 4.0 
     ว30288 การพัฒนาแอพพลเิคช่ัน 1.0 40 
แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์    แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์   
ว30286 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  1.5 60  ว30289 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1 1.5 60 
ว30287 การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 2.0 80  ว30290 การสร้างภาพ 3D 1.5 60 
แผนการเรียนภาษา    แผนการเรียนภาษา   
ท30203 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  1.0 40  ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 
อ32203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1.5 60  อ32204 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 

จับใจความสำคัญ1 
1.0 40 

จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 40  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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  SAR 2564 
 

แผนการเรียนที่2(ตามความถนัดและความสนใจ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30109 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ว30108 วิทยาการคำนวณ 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส33101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20      
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40      
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340  รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
ท30208 หลักภาษา 1 1.0 40  ท30210 หลักภาษา 2 1.0 40 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส30222 สิทธิมนุษยชน 1.0 40 
ส30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 20 
พ33201 บาสเกตบอล 0.5 20  ส30282 การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.0 40 

ศ30205 กีต้าร์1 1.0 40  พ33202 วอลเลย์บอล 0.5 20 
ง30271 การขยายพันธ์ุพืช 1.0 40  ศ30206 กีต้าร์2 1.0 40 
     ง30266 เบเกอรี่ 1.5 60 
แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์    แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์   
ว30291 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1.5 60  ว30293 โครงงานคอมพิวเตอร์  2.0 80 
ว30292 กราฟฟิกส์เบื้องต้น 2.0 40  ว30294 การสร้างและพฒันา AI  1.5 80 
แผนการเรียนภาษา    แผนการเรียนภาษา   
ท30209 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 40  อ33205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับ

ใจความ 2 
1.5 60 

อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประกอบอาชีพ1 

1.5 60  อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบ
อาชีพ 2 

1.0 40 

จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 40  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
    -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
    -ชุมนุม 20      -ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนท่ี 3 ทวิศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2564 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ว30103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์1 0.5 20  ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
ศ31101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม  2.5 100 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 20  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 
พ31201 เปตอง 0.5 20  ศ30207 แดนซ์ลีลา 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  ง30268 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.5 60 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ศ31201 ศิลปะวัฒนธรรมไทย 1.0 40  ง30284 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 40 
ง30201 อนามัยและความปลอดภัย 1.0 40  ง30285 ศิลปะการให้บริการใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1 40 

ง30281 ธุรกิจโรงแรม 1.0 40  ง30286 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.5 60 
ง30282 งานแม่บ้านโรงแรม 1.5 60  ง30287 ความปลอดภัยในโรงแรม 1 40 
ง30283 การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1.0 40  ง30288 การจัดดอกไม้ 1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20        - ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10        -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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แผนการเรียนท่ี 3 ทวิศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60  ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว30107 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
     อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม 1.0  280 
ศ30203 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 0.5 20  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 20 
พ32201 ฟุตบอล 0.5 20  พ32202 แบดมินตัน 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ง30289 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

1.5 60  ว30261 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

1.0 40 

ง30291 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2.0 80  ง30294 เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 2.0 80 

ง30292 การประกอบอาหารโรงแรม 2.0 80  ง30295 การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม 2.0 80 

ง30293 ศิลปะการจัดแต่งอาหาร 1.0 40  อ30206 การสนทนาภาษาอังกฤษใน
โรงแรม 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนท่ี3  ทวิศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30109 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ว30108 วิทยาการคำนวณ 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส33101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20      
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40      
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 80  รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส30222 สิทธิมนุษยชน 1.0 40 
พ33201 บาสเกตบอล 0.5 20  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 20 
ส30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40  พ33202 วอลเลย์บอล 0.5 20 
    ส30282 การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

7.0 280 

ง30296 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 1.5 60  ง30299 ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.0 80 

ง30297 งานส่วนหน้าโรงแรม 1.5 60  ส30242 กฎหมายแรงงาน 1.0 20 

ว30262 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1.5 60  ส30283 พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

2.0 80 

ง30298 อาหารเพื่อสุขภาพ 2.0 80  ง30267 เบเกอรี 2     2.0
  

80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
    -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
    -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนท่ี 3 ทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ว30103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์1 0.5 20  ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
ศ31101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 300  รายวิชาเพิ่มเติม  8.5 340 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 20  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 
พ31201 เปตอง 0.5 20  ศ30207 แดนซ์ลีลา 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  ง30268 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.5 60 

ว30271 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

2.0 80  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ส30245 การบัญชีเบื้องต้น 1.5 60  ง30251 การขายเบื้องต้น 2.0 80 
ว30272 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1.0 40  ว30274 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2.0 80 
ว30273 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2.0 80  ว30275 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2.0 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20        - ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10        -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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แผนการเรียนที่3 ทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60  ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว30107 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
     อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ศ30203 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 0.5 20  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 
พ32201 ฟุตบอล 0.5 20  ศ30207 แดนซ์ลีลา 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  ง30268 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.5 60 

ง30201 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ส30243 กฎหมายพาณิชย ์ 1.5 60  ว30276 หลักการเขียนโปรแกรม 1.5 60 
ส30244 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2.0 80  ว30277 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 
1.5 60 

ค30202 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2.0 80  ว30278 โปรแกรมตารางงาน 1.5 60 
     ว30278 โปรแกรมนำเสนองาน 1.5 60 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนที่ 3 ทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30109 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ว30108 วิทยาการคำนวณ 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส33101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20      
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40      
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 80  รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส30222 สิทธิมนุษยชน 1.0 40 
พ33201 บาสเกตบอล 0.5 20  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 20 
ส30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40  พ33202 วอลเลย์บอล 0.5 20 
    ส30282 การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

7.0 280 

ส30283 พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

2.0 80  ว30265 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงาน
คอมพิวเตอร์ 

2.0 80 

ง30299 ธุรกิจการและเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.0 80  ว30266 จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ 

2.0 80 

ว30279 กราฟฟิก 1.5 60  ว30267 โครงงานคอมพิวเตอร์ 3.0 120 

ว30280 การสร้างเว็บไซต์ 1.0 40      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
    -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
    -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนท่ี 3   ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2564  

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ว30103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์1 0.5 20  ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
ศ31101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 300  รายวิชาเพิ่มเติม  2.5 100 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 20  พ31202 ลีลาศ 0.5 20 
พ31201 เปตอง 0.5 20  ศ30207 แดนซ์ลีลา 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  ง30268 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.5 60 

ง30231 งานเคร่ืองยนต์เล็ก 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ง30232 งานจักรยานยนต์ 2.5 100  ง30233 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1.5 60 
ค30201 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 1.5 40  ง30234 งานฝึกฝีมือ 1.5 60 
     ง30235 งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น 1.5 60 
     ง30236 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20        - ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10        -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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แผนการเรียนที่ 3 ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60  ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว30107 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20  ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
     อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 40 
ศ30203 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 0.5 20  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 20 
พ32201 ฟุตบอล 0.5 20  พ32202 แบดมินตัน 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.0 240 

ว30261 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

1.0 40  ง30221  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

1.5 60 

ส30283 พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

2.0 80  ง30222 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1.5 60 

ง30237 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1.0 40  ง30223 กลศาสตร์เคร่ืองกล 1.5 60 

ง30238 งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 1.5 60  ง30224 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ 1.5 60 

ง30239 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 1.0 40      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
     -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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แผนการเรียนที่ 3  ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่2) 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม.  รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว30109 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40 
ว30108 วิทยาการคำนวณ 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ส33101 สังคมศึกษา ฯ 1.0 40  ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20      
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40      
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 80  รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส30222 สิทธิมนุษยชน 1.0 40 
พ33201 บาสเกตบอล 0.5 20  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 20 
ส30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40  พ33202 วอลเลย์บอล 0.5 20 
    ส30282 การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

6.5 260  รายวิชาเพิ่มเติม(เทียบโอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 

7.0 280 

ง30201 อนามัยและความปลอดภัย 1.0 40  ง30227 งานเคร่ืองล่างรถยนต์ 2.5 100 

ง30299 ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.0 80  ง30228 งานขับรถยนต์ 2.0 80 

ส30242 กฎหมายแรงงาน 1.0 40  ง30229 งานระบบเชื้อเพลิงควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.5 100 

ง30225 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1.0 40      

ง30226 งานปรับอากาศรถยนต์ 1.5 60      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 
กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
    -ยุวรักษ์/รด. 20      -ยุวรักษ์/รด. 20 
    -ชุมนุม 10      -ชุมนุม 10 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      11.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 1. โรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมโรงเรียนปลอด

บุหรี่ 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ 

ครู 1.นางสาวทิวาภรณ์  สุกุมาลย์ 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัด
ขอนแก่น ครั้งท่ี 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 

จังหวัดขอน ร่วมกับคุรุ
สภาจังหวัดขอนแก่น 

 2. นางณัฐพัชร์  งานไว ครูผู้นำส่ือนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 
ประจำปี 2564 

AIS Academy  

 3. นางณัฐพัชร์  งานไว ครูผู้ควบคุมนักเรียนสร้าง
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(Smart Home) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ การแข่งขันภารกิจคิด
(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021  

ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT เทศบาล
นครขอนแก่น 

 4. นางณัฐพัชร์  งานไว ครูท่ีปรึกษา ได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Science kids 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์
ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น 

 5. นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์ ครูท่ีปรึกษา ได้เข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Science kids 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์
ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น 

 6. นางอาทิยา  ขาวประภา เป็นครูผู้ขับเคล่ือนงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการสร้างและพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ 

 7. นายทนงศักดิ์  ชาญรบ เป็นครูผู้ขับเคล่ือนงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการสร้างและพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 1. เด็กหญิงภัทรียา พันธ์เมือง รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(Smart 
Home) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ การ
แข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021 

ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT เทศบาล

นครขอนแก่น 

 2. เด็กหญิงศรันยา กองสินธ์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(Smart 

Home) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ การ
แข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021 

ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT เทศบาล

นครขอนแก่น 

 3. เด็กหญิงนฤสรณ์  คำจุรลา รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(Smart 
Home) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ การ
แข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021 

ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT เทศบาล
นครขอนแก่น 

 4. เด็กหญิงนวริตา  โข่ศรี  
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3000 บาท ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากการ ประกวดบทความ
ภาษาจีน ในหัวข้อโรงเรียนของฉัน  

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ จังหวัด
ขอนแก่น 

 5. เด็กหญิงภัทรียา พันธ์เมือง นักเรียนได้เข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Science kids 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์
ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น 

 6. เด็กหญิงศรันยา กองสินธ์ นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Science kids 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์
ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น 

 7. เด็กหญิงนฤสรณ์  คำจุรลา นักเรียนได้เข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Science kids 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์
ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น 
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11.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

1 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 

การดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่าฝ่าย
วิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ สามารถ
ดำเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มีสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง กับบริบท จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน  ผล
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 2. มีหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานมีคุณภาพสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
คิดเป็นร้อยละ 94   ตัวชี้วัดท่ี 3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้น 
Active  learning ท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง    คิดเป็น
ร้อยละ 94 ตัวชี้วัดท่ี 4. มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 94 ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้(ประเมินให้ครบทุกตัวชี้วัด
ที ่ตั ้งไว้) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95.5  ตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดวิพากษ์ จัดทำและมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำ  ผลท่ีได้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
       จุดเด่น  

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และ
ครูทุกคนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เพื่ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้และ
วิเคราะห์ความสอดกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ครบทั ้ง 5 
องค์ประกอบ 3 สาระ พืชศึกษา และ 9 ใบงาน รวมทั ้งสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ทุกคน รวมทั ้งได้ร ับความ
อ น ุ เ ค ร า ะ ห ์ จ า ก ว ิ ท ย า ก ร ท ั ้ ง จ า ก ศ ู น ย ์ แ ม ่ ข ่ า ย  อ พ สธ . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยากรที่ให้การอบรมหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเป็นอย่างดียิ่ง จึงทำให้การบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
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11.3 โครงการพิเศษที ่โรงเรียนดำเน ินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
โครงการเกษตรแนวใหม่ ดำเนินการตอบสนองต่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที ่กำหนดการเรียนรู้ที ่ยึดงานและการ
แก้ปัญหาเป็นสำคัญ บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักการส่งเสริมให้ครูมีพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของความรู้ และทักษะปฏิบัติซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน    จึงจัดโครงการเกษตรแนวใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ที่มีต่อการ
ดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีทักษะชีวิต สามารถเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้  

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
ความอดทน มีวินัยและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร 

ผลการดำเนินโครงการ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้

ดำเนินการโครงการเกษตรแนวใหม่และสามารถดำเนินการตามตัวช้ีวัด โดยผู้เรียนมีนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
217 คน ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานการทำงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.65  ผู้เรียนมีความรู้
เกีย่วกับงานเกษตร คิดเป็นร้อยละ 80.89  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป ็นร ้อย
ละ 89.92  ภาพรวมสามารถดำเนินการจัดโครงการการเกษตรแนวใหม่ คิดเป็นร้อยละ 83.82  ตรงตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้เนื่องจากการดำเนินการท่ีเป็นระบบ และการให้ความร่วมมือของคณะครูและนักเรียน ทำให้ผล
ท่ีได้อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปทีี่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดี  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ดี 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี

หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมี
ความสามารถในอ่าน เขียน การส่ือสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการคิดคำนวณ จากการประเมินโดย
การใช้แบบทดสอบประเมินความสามารถ ประเมิน 1 ครั้งพร้อมการทดสอบกลาง  ความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวรการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีพัฒนาการคิดและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ประเมินผลท้ายการจัดกิจกรรมการเรียน  การ
พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในนักเรียนสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็น ผ่านโครงการความเป็นเลิศด้านอาหาร ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ 
โครงการเกษตรกรน้อย กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ ชุมนุมนักบินน้อยเจ้าเวหา การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตร พัฒนาผ่านโครงการยกระดับผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาท้ังด้านตัวผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายใน
ห้องเรียน และพัฒนาคุณภาพของการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้  
ผ่านกิจกรรมคลังข้อสอบคุณภาพ พบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พัฒนาผ่านโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินกิจกรรม
ผ่านครูที่ปรึกษาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการ
ตรวจเครื่องแต่งกาย กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การเคารพธงธาติและร้องเพลงชาติ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติดและส่ิงมอบเมา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิเสธส่ิงมอมเมาได้ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริม
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความ
เป็นผู้นำกล้าแสดงออก การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย ผ่านโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การยอกรับที่จะ
อยู่ร่วมบนความแตกต่างที่หลีกหลาย พัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการกีฬาภายใน โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม จากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โครงการกีฬาภายใน การพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินับ ผ่านโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาให้ผู้เรียนใส่ใจและรักษาส่ิงแวดล้อม ผ่าน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่านักเรียนมีผลการประเมินสูง
กวาเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  1   
ประกอบด้วย รายงานโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคำนวณ

พื้นฐาน  รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานโครงการความเป็นเลิศด้านอาหาร รายงาน
โครงการความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  รายงานโครงการเกษตรกรน้อย  รายงานโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากรายงานโครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รายงานโครงการระบบดูแลช่วยนักเรียน โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โครงการกีฬาภายใน โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนท่ีมีผลการสอน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่ 3 วิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สูงกว่าสังกัดและสูงกว่าระดับภาค วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนสูงกว่าระดับสังกัด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ สูงกว่าระดับ
สังกัด 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ

สภาพความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานำแผนไปปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องตาม แผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  4 ฝ่าย คำส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย พรรณนางาน 4 ฝ่าย  โครงการ/รายงานโครงการ บันทึกการนิเทศกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สถานศึกษามีครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนอัตรากำลัง และมีการจัดหา และระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการนิเทศภายใน โดยการมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตาม แบบสำรวจอัตรากำลัง  แบบสำรวจความต้องการ
และความพร้อมในการใช้งานทรัพยากรทางการศึกษา  แบบบันทึกในระบบดูแลช่วยเหลือ  แบบรายงานการ
นิเทศภายใน แบบบันทึกโครงการและรายงานโครงการ  แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน   การจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา
วิชาชีพครู  ไม่น้อย 20 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย 50 
ชั่วโมง/ปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปลอดภัยต่อผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษามีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  2   

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ รายงานโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการวางแผนการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้
วางแผนจัดทำ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพัฒนาและรว่ม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โครงการจัดทำแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษาได้
ดำเนินการวางแผนจัดทำโครงการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศกำกับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
และมีการสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติวิเคราะห์
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตัวชี ้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง จัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา 
กำหนดการสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่ความ
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เป็นเลิศของผู้เรียนในระดับชั้น ม.1-6 ด้านภาษาจีน เปิดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจชองผู้เรียนได้แก่
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจได้แก่ แผนคอมพิวเตอร์-
ภาษา แผนทวิศึกษา  หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับวฒุิ
การศึกษา 2 วุฒิ  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากร การจัดอบรมการใช้ Google for Application 
การจัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนหลักสูตร สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีอย่างต่อเนื่องจนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นแบบอย่างและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ังหน่วยงานภายใน
สังกัด นอกสังกัด อีกท้ังมีการขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ี
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาเป็นต้นแบบ อีก 4 โรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้โรงเรียนมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพเป็นของตนเองที่เกิดจาการพัฒนาและทดลองใช้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปฏิบัติตามนโยบาย และ
มาตรการของต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนอย่างสูงสุด สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำรวจความต้องการและความจำเป็น วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ประเมินความพึงพอใจต่อระบบทั้งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาอัตลักษณ์
โดยการบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของ  การวางแผนงานสวนพฤกษศาสตร์และการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  รายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณา การพืชศึกษาตามทะเบียนพรรณไม้ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 106 ชนิด จัดค่าย
ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตและกิจกรรม 9 ใบงานเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูได้ปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง อีกท้ัง
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 93.1 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำชิ้นงาน/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้/
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เทคนิคการสอน/เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 43.96 ผ่านการติดตามและตรวจสอบผ่าน
สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้แบบบันทึกการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้และแบบบันทึก
การสังเกตช้ันเรียน PLC002 และเห็นได้จากครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยด้านความรู้ใช้ผลการเรียนในภาค
เรียน และปีการศึกษาที่ผ่านมา ด้านอารมณ์และสังคมใช้ข้อมูล SDQ และ EQ จากครูที่ปรึกษา ซึ่งจะปรากฏ
ด้านหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ ครรู้อยละ 96.56 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เห็นได้จากบันทึกการสังเกตช้ันเรียน PLC002 ในปีการศึกษา 2563 ครูร้อยละ 96.56 เปิดช้ันเรียนให้สมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้เข้าสังเกตช้ันเรียน และได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผ่านเทคนิค Group of 4  ดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
จากการใช้คำถามในทุกชั่วโมง เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูทุกคนมีการ
จัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาครูได้ไปเผยแพร่งานวิจัยพัฒนาจากชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนโรงเรียนจำนวน 6 คนได้นำเสนองานวิจัยในงาน “เบิ่ง
แงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:KKPAO Academy for Researchers 2020” ในงานนี้งานวิจัยจำนวน 2 ช้ิน
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ดีเด่น 1 เรื่อง และรางวัลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนดีเด่น (Classroom Action Research) วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง การพัฒนาครูและผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เห็นได้จากบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ และครูผู้สอนนำผลการสะท้อนไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการสังเกตชั้นเรียน สะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียนในทันที  และ
ครูผู้สอนนำผลการสะท้อนไปพัฒนาการออกแบบแผนการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปทันทีตามข้อเสนอแนะ เป็น
วงจรการพัฒนาท่ีลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนท่ีเปิดช้ันเรียนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการ
ดำเนินงานชัดเจน ครูทุกคนต้องเปิดช้ันเรียน ในปีการศึกษา 2563 ครูร้อยละ 96.56 เปิดช้ันเรียน  
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วางแผนการพัฒนา 
ดังนี ้

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาการอ่าน เขียน ส่ือสารและการคำนวณพื้นฐาน โดยออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ้งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด เขียนและการคำนวณพื้นฐาน อย่างสม่ำเสมอและ
มีการประเมินผลการพัฒนาระหว่างเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนท่ีพบได้อย่างทันที 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามการบริหารสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการนิเทศจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำในชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   

แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล โดยพัฒนารูปแบบการประเมินผล
ช้ินงานให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCTuYqNx-H7sqrGzOPX6_96kp_cNI3wGM0bdCl3yaasxBQLzC0ELyfJw598Altm2gPEgFUJ-629aOqwVOkd1sQwFd9M0pgw9W97MnLK2glMn-MJoR2sxGa1e3X5CRC5Ng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCTuYqNx-H7sqrGzOPX6_96kp_cNI3wGM0bdCl3yaasxBQLzC0ELyfJw598Altm2gPEgFUJ-629aOqwVOkd1sQwFd9M0pgw9W97MnLK2glMn-MJoR2sxGa1e3X5CRC5Ng&__tn__=*NK-R
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ผลการเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ปีการศึกษา 2563 
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13. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
 

13.1 การบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่าย 4 ฝ่าย 

ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและฝ่ายบริการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วมในการ 

การบริหารงานมีการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และการวิเคราะห์
ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในของสถานศึกษา เป็นการประเมินศักยภาพของการดำเนินงานของสถานศึกษา ท่ี
ผ่านมาในอดีต (Post experiences) และในปัจจุบันว่าประสบผลสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ หรือมีปัญหา จุดอ่อน 
(Weaknesses) ม ีจ ุดเด่น (Strengths) หร ือจุดแข็ง ตรวจสอบสภาวะเสี ่ยงของการดำเนินงานภายใน
สถานศึกษา หรือมีศักยภาพการดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง ตามหลักการวิเคราะห์ (2S4M) เป็น
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที ่มีโครงการและกิจกรรมรองรับสู่การปฏิบัติการบริหารงานด้าน
วิชาการโดยจัดทำแผนงานวิชาการประจำปีการศึกษา จัดทำระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น มีการแต่งต้ังมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ
เป็นครูประจำชั้น ประจำวิชา กำหนดให้ครูทุกคนต้องทำแผนการสอนในวิชาที่ตนรับผิดชอบโดยผู้บริหารจะ
เป็นผู้ตรวจแผนการสอนก่อนนำไปสอน จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดำเนินการให้
สถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน ผลความสำเร็จ
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คิดเป็นร้อยละ 100 มีหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีคุณภาพสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้   
คิดเป็นร้อยละ 85 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้น Active  learning ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง    
คิดเป็นร้อยละ100  ตรงตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้(ประเมินให้ครบทุกตัวชี ้ว ัดที่ตั ้ง ไว้) โดยภาพรวมสามารถ
ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95  ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ตั ้งไว้เนื ่องจากมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดวิพากษ์ จัดทำและมีวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และมีศึกษานิเทศก์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เป็นผู้ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา  ผลที่ได้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม รวมถึงการนำหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านบริหารงานงบประมาณโดยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด จัดทำคำขอเบิกจ่าย บันทึกการรับจ่ายแต่ละประเภทไว้อย่างครบถ้วน มีการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุนและงบประมาณประเภทอื่น ๆ และจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกสิ้นปีการศึกษา มีการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการดำเนินการทุกขั้นตอน บริหารงานบุคคลโดยจัดทำ
แผนอัตรากำลังครู จัดครูเข้าสอนโดยเป็นครูประจำช้ัน ประจำวิชาตามกลุ่มสาระ ส่งครูเข้ารับการอบรม พัฒนา
งานในหน้าท่ี ส่งเสริมให้มีบทบาทโดยแต่งต้ังมอบหมายให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ภายในโรงเรียน บริหารงาน
ทั่วไปโดยมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ง่ายต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วางแผนงานบริหารทั่วไปเป็นฝ่ายงานธุรการ งานรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือ มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบใน
การดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัยกับบุคลากรในโรงเรียน  มุ่งพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 5 กลุ่มชุมชนแห่งการเรียน
ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  กลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาไทยและ
การงาน กลุ่มสังคมศึกษาและพละศึกษาและศิลปะ และกลุ่ม STEMED  เป็นกลุ่มชุมชนท่ีร่วมเป็นโรงเรียนเรียน
แม่ข่ายในโครงการ SEAMEO STEM Professional Academies โดยมีครูเข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการ 6 
ท่าน ได้แก่ นางสายยนต์ สิงหศรี,นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์,นางสุลัดดา สุริยศรี,นายจีรวัชร์ หลานวงษ์,นายเกริก
ไกร ชนะภักดี และนางสาวทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ ในฐานะ STEM Facilitator จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับสังกัด ในปีการศึกษา 
2564 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

 
 

13.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
     วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาเพียงพอได้มาตรฐาน 
4. สร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน   
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
6.  สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู ้
7.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
9.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ             ประชาชน

ท่ัวไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
10. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

 

1.1 ส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่สำคัญตาม
หลักสูตร 

1.2 ส่งเสริม พัฒนาความใฝ่เรียนรู้และทักษะ
การคิดของผู้เรียน 

1.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

1.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 

ฝ่ายวิชาการ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

2.1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค ์

2.2. พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ  มี
ทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ฝ่ายปกครอง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3.1. ส่งเสริม พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4. ยุทธศาสตร์การจัดหา และ
พัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้
เพียงพอได้มาตรฐาน 

 
 

4.1. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาให้พอเพียงได้มาตรฐานและ
เพียงพอ 

4.2. พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้
พอเพียง เหมาะสมและมีคุณภาพ 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

5.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 

ฝ่ายบริการ 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
สนับสนุน การบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

6.2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษานอก
ระบบและอัธยาศัยให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปตามนโยบาย
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

7. ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษาและการดำเนิน
ชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

7.1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและ
การดำเนินชีวิต 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา    

  “มีวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  
มีวินัย ซึ่งหมายถึงนักเรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา มีวินัยในการมาโรงเรียน การเข้าเรียน วินัยในการเคารพ
กฎระเบียบข้องโรงเรียน  
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม หมายถึง บำรุงดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและต้นไม้ประจำตัว   
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

1.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On Site 

On Line On Demand และ On Hand ดังนั่นกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนในเข้ากับบริบท
และมาตรการ ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด-19 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย และการ
ประเมินโดยการใช้แบบทดสอบประเมินความสามารถ ประเมิน 1 ครั้ง เมื่อส้ินปีการศึกษา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ประเมินผลการพัฒนาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  การพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ส่งเสริมในนักเรียนสามารถสร้าง ผู ้เรียน
สามารถสร้าง E-book ได้อย่าน้อยคนละ 1 เล่ม ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา หน่วย ไอศกรีม หน่วยศรลม ความสามารถในการคิดค้นสูตรในการเตรียมดินปลูกท่ีส่งผลต่อการให้
ผลผลิตสูงสุดจากโครงการเกษตรแนวใหม่ ความสามารถในการออกแบบงานประดิษฐ์ของตนเองและความสาม
รถในการปรับสูตรอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร พัฒนาผ่าน
โครงการยกระดับผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาคลัง
ข้อสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านตัวผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน และ
พัฒนาคุณภาพของการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเท่ียงตรงเช่ือถือได้ ผ่านกิจกรรมคลัง
ข้อสอบคุณภาพ พบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน พัฒนาผ่านโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมผ่านครูที่ปรึกษาสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการโฮมรูมออนไลน์และการเยี่ยม
บ้านออนไลน์ ร่วมถึงในช่วงปรับตัวเตรียมรับสถาการณ์โควิด-19 โรงเรียนจัดครูที่ปรึกษาออกไปแจกเอกสาร
การเรียนในระบบ On Hand เพื่อทกความเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปและแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในช่วงท่ีชู้ปแบบการเรียน On Line ซึ่งผู้เรียนใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านมากว่าท่ีโรงเรียน 
แนวทางในการร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถ ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพได้
อย่างไร ประเมินผลการดูแลช่วยเหลือผ่านการร่วมกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  
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โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษของส่ิงเสพติดและส่ิง
มอบเมา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิเสธส่ิงมอมเมาได้ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาท
ของตนเองที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มเมื่อได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผ่าน 
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการเข้ารับการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ครูผู้สอนประเมินผลโดยการสอบถามและนักเรียนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ด้วยวิ ธีการ
หลากหลาย ตามที่สามารถร่วมได้ โดยยึดหลักความปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นหลัก เน้น
กิจกรรมทางโซเชียลเป็นหลัก การยอกรับที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างที่หลากหลาย ประเมินจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการกระบวนการกลุ่มและใช้แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกรายวิชา 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม จากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โครงการกีฬาภายใน การพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย ผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาให้ผู้เรียนใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่านักเรียนมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด  

 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  1   
ประกอบด้วย รายงานโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคำนวณ

พื้นฐาน  รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานโครงการความเปน็เลิศด้านอาหาร รายงาน
โครงการความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  รายงานโครงการเกษตรแนวใหม่  รายงานโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากรายงานโครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รายงานโครงการระบบดูแลช่วยนักเรียน โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โครงการกีฬาภายใน โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมีผลการสอน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับสังกัด   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ

สภาพความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานำแผนไปปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องตาม แผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  4 ฝ่าย คำส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย พรรณนางาน 4 ฝ่าย  โครงการ/รายงานโครงการ บันทึกการนิเทศกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สถานศึกษามีครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนอัตรากำลัง และมีการจัดหา และระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตาม แบบสำรวจอัตรากำลัง  แบบสำรวจความต้องการและความพร้อมใน
การใช้งานทรัพยากรทางการศึกษา  แบบบันทึกในระบบดูแลช่วยเหลือผ่านครูปรึกษาในรูปแบบการโฮมรูมออน
ไลน์   แบบบันทึกโครงการและรายงานโครงการ  แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู ้บริหาร   ครู และ
ผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล คุณครูทุกคน
สามารถออกแบบหน่วยการจัดการเร ียนรู ้ ในรายวิชาที ่ร ับผิดชอบ หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมี
การนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย 50 ช่ัวโมง/
ปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปลอดภัยต่อผู้เรียนตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ตาม
ประกาศของสาธารณสุขอย่างเคร่งตรัด โดยมาตรการที่ประกาศใช้ ได้แก่แผนเชิญเหตุ มาตรการ San Box  
สถานศึกษามีการ ปรับปรุงและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
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2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  2   

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ รายงานโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการวางแผนการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้
วางแผนจัดทำ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพัฒนาและรว่ม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา จัดทำแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
วางแผนจัดทำโครงการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนิน การนิเทศกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และมีการ
สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและนโยบายปฏิรูป
การศึกษา การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติวิเคราะห์มาตรฐานสาระ
การเรียนรู้ตัวชี ้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง จัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา  กำหนดการสอน 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน
ในระดับชั ้น ม.1-6 ด้านภาษาจีน เปิดแผนการเรียนรู ้ตามความสนใจชองผู ้เร ียนได้แก่แผนการเร ียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจได้แก่ แผนคอมพิวเตอร์-ภาษา แผนทวิ
ศึกษา  หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ  
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากร จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีอย่างต่อเนื่องจนเป็นแนวปฏิบัติที ่ดีเป็นแบบอย่างและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ัง
หน่วยงานภายในสังกัด นอกสังกัด พัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ผ่าน
กิจกรรม PLC ขับเคล่ือนกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ STEMED พัฒนาห้องเรียน STEM ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ผ่าน โครงการ SEAMEO STEM Professional Academies โดยมีครูเข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการ 6 ท่าน 
ได้แก่ นางสายยนต์ สิงหศรี,นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์,นางสุลัดดา สุริยศรี,นายจีรวัชร์ หลานวงษ์,นายเกริกไกร 
ชนะภักดี และนางสาวทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ ในฐานะ STEM Facilitator  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

1.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
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โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ โดยสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ผ่านโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายครูสามารถวิเคราะห์คำอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการสอนคิด เช่น แบบ 5Es  การสอนแบบโครงงาน เทคนิคหมวก 6 ใบ แบบ PBL 
เทคน ิค Think pair share  Group of four  KWL และการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา  ครู ใช ้ ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2564 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ส่ือการเรียนรู้ปรับ
ใช้เทคโนโลยี ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีผู้เรียนสามารถรองรับ ส่ือการเรียนได้อย่าง
เมาะสม ครูทุกคน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ภายใต้สถาการณ์การเรียนการ
สอนออนไลน์ ปรับวิธีการสอนโดยการลดเนื้อให้น้อยลง เพื่อลดความเครียดของผู้เรียน ปรับลดตัวชี้วัดท่ี
ประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท และสภาวะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผ่านการพบปะพูดคุย
กลุ่มครูผู้สอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อร่วมมือการแก้ปัญหาและพัฒนาบรรยากาศการจัดการ
ชั้นเรียน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสำคัญ ครูสามารถปรับรูปแบบการตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียน ให้เข้ากับสถานการณ์ ลดการสอบ ปรับใช้การประเมินระหว่างเรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
ผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 5 กลุ่มชุมชน ในปีการศึกษา 2564 ท้ังในรูปแบบ 
On line และ On Site  

 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพตามมาตรฐานที่  3   

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ รายงานโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายหลักครูทุกคน สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กำหนดการสอน โครงสร้างรายวิชา ในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชา และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลัก 
1 รายวิชา รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระเรียนเรียนทุกกลุ่ม
สาระมีผลการทดสอบ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสงกัด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ครูทุกคนได้แลกเปล่ียน หาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน เป้าหมายหลักเพื่อ
การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และเป้าหมายหลักของรายวิชา ครูดำเนินกิจกรรมผ่านชุมชน
และรายงานการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของวิจัยในช้ันเรียน หลังจากการเปิดช้ันเรียนครบ 3 วงรอบพร้อมกับ
รายงานการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนในหน่วยที่เปิดช้ันเรียน 
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.1.1 : มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถใน

การอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร ภาษาไทย

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ

67.96 มี

ความสามารถใน

การอ่านภาษาไทย 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลการประเมินต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
1.โรงเรียนดำเนินการ
ประเมินความสามารถ  
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารภาษาไทย 
จากการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะมาใช้กับนักเรียน
พบว่า นักเรียนมีมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร
ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้น
ไป  คิดเป็นร้อยละ 
60.00 
2. นอกจากนี้โรงเรียนได้
ดำเนินโครงการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารภาษาไทย มี
การแต่งต้ังคณะกรรม 
การดำเนินโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระ / กิจกรรม
บันทึกรักการอ่าน 

ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลัง
พัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

3. มีการสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยนักเรียนร้อย
ละ 42.49 มีผลการเรียน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถใน

การอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร 

ภาษาต่างประเทศ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 

69.76  มี

ความสามารถใน

การเขียน

ภาษาอังกฤษ  ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลการประเมินต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
 
1.โรงเรียนดำเนินการ
ประเมินความสามารถ  
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ระดับ 2 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 77.35 
2. นอกจากนี้โรงเรียนได้
ดำเนินส่งเสริมการเขียน
คำศัพท์ ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
พบว่านักเรียนสามารถ
เขียนศัพท์ได้ ดี ตามท่ี
กำหนด  
3. จากมีการสรุป
รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ

ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลัง
พัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
พบว่านักเรียน ร้อยละ
62.19 มีผลการเรียนใน
ระดับ ดีขึ้นไป  
 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถใน

คิดคำนวณเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ

46.51 .มี

ความสามารถใน

การคิดคำนวณ ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลการประเมินต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 

เห็นได้จาก 

1.โรงเรียนดำเนินการ
ประเมินการ
ความสามารถในการคิด
คำนวณ โดยการสอบ 
จำนวน 1 ครั้งหลังสินปี
การศึกษา  พบว่า
นักเรียนผลการทดสอบ 
ระดับ 3 ข้ึนไป  คิดเป็น
ร้อยละ 70.97 

2. นอกจากนี้โรงเรียนได้
ดำเนินโครงการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดคำนวณ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจกรรม
ตารางร้อยช่อง คาเงะยา

ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลัง
พัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

มะ  พบว่า นักเรียนร้อย
ละ 20.58 สามารถคิด
เลขเร็ว คิดคล่องได้ดี
ตามท่ีกำหนด 

3. มีการสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบว่า

นักเรียน ร้อยละ 47.98

มีผลการเรียนในระดับ ดี

ขึ้นไป 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้มีระดับที่สูงขึ้น 
 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทักษะการอ่าน คิด เขียนและการคำนวณ
พื้นฐาน อย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินผลการพัฒนาระหว่างเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาของผู้เรียนท่ีพบ พร้อม
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสภานการณ์การเรียนในรูปแบบ On Line ได้อย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 1.1.2 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 57.99  
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ 
เหมาะสม เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
โรงเรียนดำเนินการพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ของผู้เรียนผ่าน
โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี ้
โดยมีการดำเนินการดังนี ้
1.กิจกรรมการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีการดำเนินการตาม
ขั้นตอน PDCA ดังนี ้
   1) ครูผู้สอนวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง/จัดทำ
หลักสูตรระดับช้ันเรียน/
โครงการสอน/จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนา
ความสามารถในการคิดของ
ผู้เรียน 
   2) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อตรวจสอบ

ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการคิด/คิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ/การแก้ปญัหา 
   3) ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
( Group of four) ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการคิด การ
อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน   
   4) ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนา
ความสามารถในการคิดของ
นักเรียน 
5)  ดำเนินการประเมิน
ความสามารถในการคิดของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.1-6 
จำนวน 331 คนจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาของกลุมสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
 6) สรุปรายงานผลการ
ประเมินความสามารถในการ
คิดในแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 
ผู้เรียนร้อยละ 49.42 ท่ีมีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ดี ขึ้นไป
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 66.55 ท่ีมีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ ดี ขึ้นไป
ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.1.3 : มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เรียนท่ีมีความ 
สามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการ
นำไปใช้และเผยแพร่ 

ร้อยละ 76.72 ชอง
ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มี
การนำไปใช้และ
เผยแพร่ 

ผลการประเมินต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
1. โรงเรียนได้ดำเนินการ โดย
ผ่านโครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ (กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ) ซึ่งมีข้ันตอนการ
ดำเนินโครงการ 
1.1 ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
1.2 นักเรียนเลือกโครงงานท่ี
ต้องการตามความสนใจ 
1.3 ดำเนิน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
1.4 สรุปผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูผู้สอน 
ประเมินโครงงาน ด้าน
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดังนี ้
- ผู้เรียนสามารถสร้าง E-
book ได้อย่าน้อยคนละ 1 
เล่ม ผ่านกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนระดับช้ัน

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 จำนวน 
32 ผลการประเมินในระดับ ดี
ขึ้นไปร้อยละ 81.25 
- ผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา หน่วย 
ไอศกรีม หน่วยศรลม จำนวน 
74 คน มีผลการประเมินใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 30.25 
โครงการบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
1. โครงการเกษตรแนวใหม่
ได้ดำเนินคือ เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติรับสมัคร
นักเรียน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
ปลูกเห็ด ขยายพันธุ์พืช ปลูก
ผักสวนครัวนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 รายวิชา
การปลูกพืชท่ัวไป จำนวน 19 
คน สามารถคิดค้นสูตรในการ
เตรียมดินปลูกท่ีให้ผลผลิตดี
ท่ีสุดได้ ร้อยละ 89.47 
2. กิจกรรมนาฏศิลป์ ฝึก
ทักษะนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
3,5 ด้านนาฏศิลป์ จำนวน 82  
คน นักเรียนสามารถออกแบบ
ท่ารำประกอบเพลงต่าง ๆ ได้ 
ร้อยละ 92.68 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

4. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศงานประดิษฐ์ ใช้สอน
นักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 138 คน นักเรียน
กิจกรรมชุมนุม 10 คน รวม 
148 คน นักเรียนทุกคนมี
ทักษะ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จาก
วัตถุดิบท่ีมีอย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 82.13  
5. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านอาหาร ใช้สอน
นักเรียนในรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 336 คน นักเรียนทุก
คนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
ปรับสูตรอาหารโดยใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ร้อยละ 84.52   
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.1.4 : มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 84 ของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร 
การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียน
กำหนด 

ร้อยละ 88.63 ของ
ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์และ
มีคุณธรรม ตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียน
กำหนด 

ผลการประเมินสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
1.โรงเรียนมีการวาง
แผนการจัดทำ 
โครงการดังนี ้
  1.1 กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ google 
classroom 
  1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 2.โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานดังนี ้
 2.1 กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ google 
classroom ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  
    - ผลกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีดังนี ้

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

การใช้โปรแกรมกราฟิก
ปฏิบัติการสร้างงาน 
นักเรียนได้เรียนรู้
โปรแกรมกราฟิก และ
นักเรียนได้ช้ินงาน 1 
ช้ินงาน เรื่องการตัดต่อ  
ภาพสัตว์แฟนซี ร้อยละ 
89.00 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 88.63 
3. ตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน  
4. มีการนำผลการจัด
กิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางการ
พัฒนาเพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
จุดเด่น 
    - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ google classroom ได้รบัความรู้ในด้าน
คอมพิวเตอร์ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน  
    - โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายในแต่ละหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย.1.1.5 : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบาย : ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ  
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 68 ของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไป 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  

ร้อยละ 65.37 ของ
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
สูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไป 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
ดำเนินงานตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
1. ประชุมครูแต่ละกลุ่ม
สาระฯเพื่อวิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีต้อง
รู้/ท่ีควรรู้ และผลการ
ทดสอบโอเน็ต(เฉพาะ
วิชาท่ีมีสอบ) และแจ้ง
เป้าหมายของโครงการ
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ทำการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาพื้นฐานในแต่
ละระดับช้ันโดยเลือก
วิธีการ/เทคนิค ท่ี

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
  

เหมาะสมรวมทั้งบูรณา
การข้อสอบโอเน็ตใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3.จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ   
คนละ1 รายวิชาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู ้
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละ
รายวิชา 
6. วิเคราะห์และสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกรายวิชา 
 

ร้อยละ 25 ของผู้เรียนท่ีมี
ค่า      T-score 50 
คะแนนขึ้นไป มีผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น  
และมีคุณภาพตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 

-นักเรียน มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3ร้อยละ 27.40 มีผล
การทดสอบระดับชาติ 
T-score 50ขึ้นไป ของ 
5 รายวิชา 
-นักเรียน มัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ร้อยละ 24.88 มีผล

ดำเนินงานตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรม
ค่ายวิชาการ 
1. ประเมินความสนใจ
และทัศนคติพื้นฐานด้าน
เรียน 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

การทดสอบระดับชาติ 
T-score 50 ขึ้นไป ของ 
4 รายวิชา 
-เฉล่ียร้อยละเท่ากับ 
26.14 

2. Pretest ตรวจสอบ
ระดับความสามารถทาง
วิชาการ เพื่อนักเรียนได้
ทราบระดับ
ความสามารถของตนเอง
ในรายวิชาท่ีทดสอบ
ระดับชาติ 
3. ปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนตามกลุ่ม
วิชาท่ีมีการทดสอบ
ระดับชาติในระดับช้ันม.
3และม.6 
4.วิเคราะห์ข้อมูลคะแนน
โอเน็ตระดับ ม.3 และ  
ม.6 (T-score) 
5.สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

จุดเด่น                                              
 ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉล่ียนระดับสังกัดทุก
รายวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 
           นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าตามค่าเป้าหมายใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
            ในรายวิชาท่ีมีการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ /การวัดผลประเมินผล

การเรียนรู้ 
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 2. นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระท่ียังไม่เป็น
ตามค่าเป้าหมาย 
 3. มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีมีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำกว่าระดับชาติ และนำผล
การวิเคราะห์มาวางแผนในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้                    
.                  
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มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.1.6. : มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ  ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป  

ร้อยละ 89.97 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ  ในระดับ 
3 ขึ้นไป  

ผลการประเมินต่ำ
กว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนด เห็นได้จาก 
ดำเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานดังนี้ 
1. วางแผนในการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังนี ้
   1.1 เสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
   1.2 ออกคำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
   1.3 ดำเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
    - โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านงานประดิษฐ์ 
นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน 
ร้อยละ 90.13 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

  - โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
อาหาร นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐาน
นักเรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานร้อยละ 
87.79 
  - โครงการเกษตร
แนวใหม่ นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐาน ร้อย
ละ 92.00 

ร้อยละ 86 ของท่ีมีผล
ประเมินทักษะของ
ผู้เรียนต่ออาชีพ และ
การหาอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ  

ร้อยละ 86.21 ของท่ีมี
ผลประเมินทักษะของ
ผู้เรียนต่ออาชีพและ
การหาอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ  

ผลการประเมินสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนด เห็นได้จาก 
ดำเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานดังนี้ 
1. วางแผนในการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังนี ้
   1.1 เสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
   1.2 ออกคำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
   1.3 ดำเนินการ
ตามแผนงาน

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
    - โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านงานประดิษฐ์ 
นักเรียนมีทักษะใน
การเลือกอาชีพท่ี
สนใจ 
ร้อยละ 82.13 
- โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
อาหาร นักเรียนมี
ทักษะในการเลือก
อาชีพท่ีสนใจ ร้อยละ 
84.52 
 - โครงการเกษตร
แนวใหม่นักเรียนมี
ทักษะในการเลือก
อาชีพท่ีสนใจ ร้อยละ 
92.00 

 
จุดเด่น 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 
จุดควรพัฒนา 
 การพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐาน และนักเรียนต่องานอาชีพ ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.2.1 : มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 80.00  ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ผลการประเมิน
ระดับ 3  ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดตามแนวทาง
คู่มือการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตร  
พ.ศ. 2551 

ร้อยละ 79.00 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน
ระดับ 3  ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด
ตามแนวทางคู่มือ
การประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
หลักสูตร  พ.ศ. 
2551 

ผลการประเมินต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด  ทั้งนี้
เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้
สถานะการณ์การแพร่ระบาดขอ
เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงเรียน
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

2) โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3) โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

4) โครงการชุมนุมจิตอาสา
พฒันาส่ิงแวดล้อม 

นอกจากนี้โรงเรียนได้
ดำเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาให้

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

นักเรียนมีวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คาบเรียนท่ี 7 ของทุกวันศุกร์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ มีการ
นิเทศติดตาม การดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวก ใน
การดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการฯ กำหนด และมี
การสรุปประเมินโครงการพร้อม
จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอต่อฝ่ายบริหารและ
เผยแพร่การดำเนินของโครงการ
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน แต่
ในช่วงการดำเนินงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 จึงได้ดำเนิน
กิจกรรมผ่านกิจกรรมโฮมรูมและ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ทุกวันศุกร์ในช่วงการเรียน
รูปแบบ on-site 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโรงเรียนมีกิจกรรมตรวจ
การแต่งกายนักเรียน กิจกรรม
การตรวจการเข้าแถวนักเรียน มี
การนิเทศติดตาม การดำเนินงาน 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

และคอยอำนวยความสะดวก ใน
การดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการฯ กำหนด และใน
ส่วนการดำเนินกิจกรรมการ
นิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง ท้ังนี้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ทำให้การ
ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และการ
ติดตามงานและการประเมิน
กิจกรรมจะมีท้ังรูปแบบ Onsite 
และ Online  
3. โครงการรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้
ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา แต่อยู่ใน
รูปแบบของ Online ท้ังนี้เพราะ
การดำเนินงานอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จึงได้ให้ความรู้ผ่าน
กิจกรรมโฮมรูมในรูปแบบ
ออนไลน์ ท้ังเนื้อหาความรู้ และ
แบบทดสอบ เช่น นวัตกรรมเพื่อ
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการใช้
นวัตกรรมในการสอนและให้
ความรู้ พร้อมท้ังมีแบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้ของนักเรียน จนทำ
ให้โรงเรียนได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบด้าน
นวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
เป็นต้น  
โครงการชุมนุมจิตอาสาพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมมีการดำเนินกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กิจกรรม
พัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และ
กิจกรรม Cleaning ซึ่งในท้ัง 3 
กิจกรรมได้มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรมตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยในช่วงท่ีทาง
โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียน
การสอนได้ตามปกติ ได้ดำเนิน
กิจกรรมโดยให้นักเรียนลงเขต
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ บำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน 
และในช่วงมีการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์นักเรียนจะต้อง
ทำกิจกรรมจิตอาสาโดย
ช่วยเหลือครอบครัว และสังคม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
จิตอาสาพร้อมลายมือช่ือ
ผู้ปกครองและครูท่ีปรึกษา 
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถงึ
ความสำคัญของการเป็นจิตสา
และการทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม บันทึกพร้อมรายงานผล
การดำเนินงาน 

จุดเด่น 
1. มีการติดต่อประสานกับผู้ปกครองของนักเรียนเมื่อนักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสมโรงเรียน

และผู้ปกครองมีการแก้ไขปัญหาทันที 

2. โครงการคุณธรรมจริยธรรม และโครงการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มี

การเผยแพร่ผลงานเป็นท่ีปรากฏ 

3. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีการปรับเปล่ียนการดำเนินงานของกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการ

สร้างนวัตกรรมการให้ความรู้ พร้อมการวัดผลประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ติดตามนักเรียนกลุ่ม

เส่ียงโดยการประสานกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน  

จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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2. จัดกิจกรรมหรือจัดตู้แดงเสมารักษ์ ศูนย์พฤติกรรมนักเรียน 24 ช่ัวโมง จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเรื่อง

ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.2.2 : มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

ผู้เรียน ร้อยละ 75 มี

ความภูมิใจในท้องถิ่น 

-ผู้เรียน ร้อยละ 65 มี

ความภูมิใจในท้องถิ่น 

เนื่องด้วยโครงการได้

ดำเนินการเพียงการ

รณรงค์ตามค่า

เป้าหมายมาตรฐาน 

ผลการประเมินสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
เห็นได้จาก 
1. โรงเรียนวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และเห็นคุณค่าความเป็น
ไทย โดยผ่านการจัดทำ
โครงการ ดังนี ้

 1.1. โครงการวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 2.โรงเรียนมีการ
ดำเนินการจัดโครงการวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยมี
การดำเนินงาน ดังนี ้
     2.1 เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
     2.2 แต่งต้ังและ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

     2.3 กำหนด
ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 
     2.4 ดำเนินงานตาม
แผน นำนักเรียนจำนวน 
331 คน นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและภูมิใจใน
ความเป็นไทย ร้อยละ 
65.25 

 

 

 

ผู้เรียน ร้อยละ 75  เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย 

 

-ผู้เรียน ร้อยละ 65 

เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย เนื่องด้วย

โครงการได้ดำเนินการ

เพียงการรณรงค์ตาม

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

3. นอกจากนี้โรงเรียนได้
ดำเนินการส่งเสริมคุณค่า
ของความเป็นไทย ผ่าน
โครงการวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ พบว่า
จากการประเมินของ
นักเรียนจำนวน 331 คน 
พบว่าเป็นไปตาม
แผนพัฒนาการศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพ กำลัง
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 65 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียน ร้อยละ 75  มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาไทย 

ผู้เรียน ร้อยละ 45 มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย

เนื่องด้วยโครงการได้

ดำเนินการเพียงการ

4. โรงเรียนมีการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทยในการจัดกิจกรรมโดย
การดำเนินการผ่าน
โครงการวันสำคัญของ

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

รณรงค์ตามค่า

เป้าหมายมาตรฐาน 

 

ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ดำเนิน
ตามกระบวนการ PDCA 
พบว่าจากการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรมในอยู่
ในระดับคุณภาพ กำลัง
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 45 
5. มีการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานเสนอ
ผู้บริหารโรงเรียน 
6. นำผลการดำเนินงานไป
พัฒนาต่อไป 
 

 
จุดเด่น 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ดำเนินการโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ ่งเน้น
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน Online กลุ่มสาระสังคมศึกษา และกิจกรรมโฮมรูม สำรวจนักเนียนท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ดำเนินการส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านครู
ประจำวิชาและครูท่ีปรึกษา   



104 

 

  SAR 2564 

 
 

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 :คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.2.3  :  ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

ผู้เรียนร้อยละ 68.15 
 อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

ผลการประเมินสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
เห็นได้จาก 
1. โรงเรียนมีการวาง
แผนการดำเนินงาน 
โดยการจัดทำ
โครงการใน
แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนมอบหมาย
หน้าท่ีรับผิดชอบ วาง
แผนการดำเนินงาน  
ดังนี ้
โครงการพัฒนาลูกเสือ 
เนตรนารี  
    ได้ดำเนินกิจกรรม
กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ดังนี ้
- แบ่งลูกเสือ และ
เนตรนารีออกเป็น 3 
กองโดย   กองท่ี 1 
คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 กองท่ี 2 คือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 กองท่ี 3 คือนักเรียน

🗹ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

🗹กำลังพัฒนา 

□ปานกลาง 

□ดี 

□ดีเลิศ 

□ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ทำการเรียนการ
สอนทุกวันอังคารตาม
หลักสูตรในรูปแบบ 
Online  
สรุปผลการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย
ประเมินจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
กระบวนการกลุ่มและ
ใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น การ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็น การแสดง
บทบาทสมาชิกในกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม 
จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 68.15  
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มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาย่อย 1.2.4 : สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ  80 มี 
สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม ผ่าน
เกณฑ์ระดับปกติ ผล
การประเมินระดับ ดี  
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ  
83.05 มีสุขภาวะ
ทาง ร่างกาย และ
จิตสังคม 
ผ่านเกณฑ์ ระดับ
ปกติ 
ผลการประเมิน
ระดับ ดี  ขึ้นไป 

ผลการประเมินสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก 
1. โรงเรียนมีการวางแผนการ

พัฒนาผ่านโครงการส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีการดำเนินงาน
ดังนี ้

         1.1 วางแผนการ
ดำเนินงาน 
         1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
         1.3 ดำเนินงานตามแผน 
ดังนี้   
             1.3.1 กิจกรรมช่ัง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ของนักเรียน
ทุกระดับช้ัน ประจำปีการศึกษา 
2564 จำนวน 334 คน พบว่า 
นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์เฉล่ีย ร้อยละ 81.36 
             1.3.2 ดำเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน โดยดำเนินการผ่าน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผลการทดสอบเทียบกับเกณ์ของ
กรมพลศึกษา พบว่านักเรียน 
จำนวน 334 คน มีสมรรถภาพ

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
  

ก ำลงัพฒันำ 

ปำนกลำง 
ดี 

ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ทางร่างกายผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 
2. โรงเรียนดำเนินการคัดกรอง
นักเรียนผ่านโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน พบว่า    
        2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมท่ีอยู่ระดับดี 
ร้อยละ 79.55 

           2.2 ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม โดย
จากการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ดังปรากฎในรายงาน
โครงการ ร้อยละ 79.00 
3. โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาฯ (ค่าอาหาร
กลางวัน) เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนท่ีมีความ
ขาดแคลนเป็นประจำทุกเดือน 
ค่าอาหารจำนวน 150 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
6. นำผลการดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ 
ไปวิเคราะห์และวางแผนการ
พัฒนา 
     จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
วิธีดำเนินการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร่างกายและจิตสังคมผ่านเกณฑ์ 
ระดับปกติ ร้อยละ 83.05 

 
จุดเด่น 
 มีการดำเนินการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย การออกกำลังกาย และจิตสังคมท่ีดีภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ท้ังรูปแบบ
ออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า COVID-19  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายและบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพื่อสู้โควิด 

19 โดยจัดการประกวดภาพถ่ายมื้ออาหารท่ีครบ 5 หมู่ และภาพถ่ายออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็น

ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรับประทานอาหารท่ีถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1.2.5 : มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
80  มีวินัย
ประพฤติตน
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
ทางโรงเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 63.38 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปฏิบัติตน
ตามระเบียบกฎเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนกำหนดใน
เรื่อง การแต่งกายถูก
ระเบียบ  มาเรียน
ทันเวลา  ส่งงานตาม
เวลากำหนด 

ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยผ่านโครงการ 
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดยดำเนินตามข้ันตอนดังนี้  
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ต้น

สังกัด จังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1.3 ศึกษาบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนา 

1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบระบบดูแล
ช่วยเหลือ ดังนี้ 

-กิจกรรมโฮมรูม 
-กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
-กิจกรรมเวรประจำวัน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-กิจกรรมการออกเย่ียมบ้าน 
-การคัดกรองข้อมูล SDQ 
-การประเมิน EQ 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

-การจัดทำ ปถ.06 
- แต่งต้ังครูประจำช้ันนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน ให้ดูแล
นักเรียน คอยอบรมตักเตือน ในเรื่อง
ต่างๆ  
- กิจกรรมโฮมรูม ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้มี
การโฮมรูมนักเรียนท้ังในรูปแบบ on-
site และ on-line จากการประเมินผล
การผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมินกิจกรรม
โฮมรูมในรูปแบบ on-site คิดเป็นร้อย
ละ 80.23 และรูปแบบ on-line คิดเป็น
ร้อยละ 37.72 ค่าเฉล่ียร้อยละของท้ัง
สองรูปแบบอยู่ท่ี ร้อยละ 58.97 
 -มีการตรวจเครื่องแต่งกายประจำเดือน
ของนักเรียนแต่ละคน แต่ละห้องเรียน
และบันทึกลงในแบบตรวจเครื่องแต่ง
กายและทรงผมของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 60.47 แต่งกายถูก
ระเบียบ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
กำหนด (ประเมินในช่วงรูปแบบ on 
site) 
 -ตรวจเช็คการมาเรียนและการเข้าเรียน
ของนักเรียนแต่ละคน แต่ละห้องเรียน 
บันทึกลงในแบบเช็คการมาเรียน พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 58.97 มาเรียน
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

สม่ำเสมอ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
กำหนด (ค่าเฉล่ียการเข้าเรียนในรูปแบบ 
on-site และ on-line)  
- การประเมินการส่งงาน การบ้าน ของ
นักเรียนทุกคนผ่านครูท่ีปรึกษา พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 75.14 รับผิดชอบ ส่ง
งานสม่ำเสมอ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
กำหนด 
     ผลความสำเร็จในการดำเนิน
โครงการร้อยละ 63.38 

ผู้เรียนร้อยละ 
80  
ใส่ใจรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ 88.92 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษารักษาความ
สะอาดเขตรับผิดชอบ 
บำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในโรงเรียน 
และกิจกรรมจิตอาสา  

ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากโรงเรียนได้
ดำเนินการโดยผ่านโครงการชุมนุมจิต
อาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีการดำเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และ
กิจกรรม Cleaning ซึ่งในท้ัง 3 กิจกรรม
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรมตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยในช่วงท่ีทางโรงเรียน
สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้
ตามปกติ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยให้
นักเรียนลงเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ บำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน และ
ในช่วงมีการเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ออนไลน์นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมจิต
อาสาโดยช่วยเหลือครอบครัว และสังคม 
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
พร้อมลายมือช่ือผู้ปกครองและครูท่ี
ปรึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเป็นจิตสาและการ
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม บันทึกพร้อม
รายงานผลการดำเนินงาน ผล
ความสำเร็จในการดำเนินโครงการร้อย
ละ 88.92 

จุดเด่น 
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีการประชุมผู้ปกครองและ

เครือข่ายผู้ปกครองอยู่เสมอ 

2. มีการติดต่อประสานกับผู้ปกครองของนักเรียนเมื่อนักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสมโรงเรียน

และผู้ปกครองมีการแก้ไขปัญหาทันที 

3. โครงการชุมนุมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีการปรับเปล่ียนการดำเนินงานของกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยในช่วงท่ี
ทางโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยให้นักเรียนลง
เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน และในช่วงมีการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาโดยช่วยเหลือครอบครัวและสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.1 : มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับบริบท
สภาพความต้องการ
ของสถานศึกษา 
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติท่ี
ชัดเจน  

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1) วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด

การศึกษาท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษาจัดประชุม ระดมความ

คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อ

ร่วมวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 

ปรับวิสัยทัศน์ และนำไปใช้เป็นทิศทางใน

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการท่ี

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป 

2)  มีการตรวจสอบความ สอดคล้องกับ

บริบท   ของสถานศึกษา  ความต้องการ

ของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ 

แผนการศึกษา  แห่งชาติ  นโยบายของ

รัฐบาลผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

3) นำไปใช้ในการจัดทำพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียน มีการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระ งาน เมื่อส้ินปีการศึกษา  

เผยแพร่ในท่ีประชุมบุคลากร และทาง

เว็บไซต์โรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 : ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ     
ประเด็นพิจารณา 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 
1. สถานศึกษาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  
นำแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานำแผนไปปฏิบัติ             
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตาม 
-แผนพัฒนาคุณภาพการ
การศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 
-แผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ 
-แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
-แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงาน  4 ฝ่าย 
-คำส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย 
-พรรณนางาน 4 ฝ่าย 
-โครงการ/รายงานโครงการ 

-บันทึกการนิเทศกำกับ
ติดตามและตรวจสอบการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
-สรุปรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก 
เห็นได้จากสถานศึกษามีการดำเนิน                     
โครงการ 3 โครงการ ดังนี ้
 1. โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
     โดยการวางแผนการพัฒนาจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ได้วางแผนจัดทำ ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียร่วมพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
2. โครงการจัดทำแผนงานและ
โครงการ 
อย่างเป็นระบบ   
   โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
วางแผนจัดทำโครงการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการและรายงานผลการ
ดำเนอนโครงการ 
3. โครงการนิเทศกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู ้
    โดยสถานศึกษามีการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และมีการสรุป
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 
 
 

ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการ และนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

2. สถานศึกษามีการ
บริหารอัตรากำลัง/
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา/ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ระบบการนิเทศภายใน 
โดยการมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนอัตรากำลัง และมีการ
จัดหา และระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบ
การนิเทศภายใน โดยการมี
ส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาตาม 
-แบบสำรวจอัตรากำลัง 
-แบบสำรวจความต้องการ
และความพร้อมในการใช้
งานทรัพยากรทางการศึกษา 
-แบบบันทึกในระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
-แบบรายงานการนิเทศ
ภายใน 
-แบบบันทึกโครงการและ
รายงานโครงการ 
-แบบรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก 
เห็นได้จากสถานศึกษามีการดำเนิน
โครงการ  
5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 
   โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
จัดหาบุคลากรตามความต้องการของ
สถานศึกษา และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 
   โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้
เพียงพอและเอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
3.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม Classroom Meeting  
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
4.โครการนิเทศกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 
-แบบรายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

  โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 
ดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมช้ัน
เรียนโดย จัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   โดยสถานศึกษาได ้ดำเน ินการ
บริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม และมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การปฏิบัติงานจากการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  มีการกระจายอำนาจ
การทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วย
การประสานความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศ ึ กษา ในการข ับ เคล ื ่ อน
การศึกษาของโรงเรียน ตรวจสอบ 
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน มี
การนำผลการดำเนินงานไปวางแผน
และพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2. : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย       
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
บริหารงานวิชาการ
ด้านหลักสูตร ท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง 

มีหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
ผู้บริหาร  ครู และ
ผู้ปกครอง โดยมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์ และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงสร้าง
เวลาเรียน คำอธิบาย
รายวิชา แนว
ดำเนิน  การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล หลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการนำ
หลักสูตรสถานศึกษา

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. โรงเรียนแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. โรงเรียนมีการวาง 
แผนการบริหารงานวิชาการ โดยการ
จัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ/คู่มือการ
ดำเนินงานวิชาการ 
3. ประชุม/อบรม/ 
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.1 ประชุมทบทวน 
วิสัยทัศน์หลักสูตรหลักการ จุดหมาย/
เป้าหมายของหลักสูตร  

3.2 วิเคราะห์ 
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง จัดทำคำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา กำหนดการสอน 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้รายวิชา และแผนบูรณาการ
ตามจุดเน้น คือแผนบรูณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและแผนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

ไปปฏิบัติ มีระบบการ
นิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรผ่าน
กระบวนการ PLC   
มีการนำผลการนิเทศ
ติดตาม การสะท้อน
ผล และประเมินผล
การใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ผลการ
ประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

3.3 จัดทำโครงสร้าง 
เวลาเรียน/แผนการเรียน 

3.4 ตรวจสอบ 
จำนวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกำหนด 

3.5  เปิดหลักสูตร พัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1-
6 ด้านภาษาจีน  

3.6 โครงการ SBMLD  
3.7 เปิดแผนการ 

เรียนรู้ตามความสนใจชองผู้เรียนได้แก่
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ 
-แผนคอมฯ 
-ภาษา 
-แผนทวิศึกษา 

3.8  มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้ทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดแผนการเรียนสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาปัจจุบัน และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน โดยเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง   
จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
            การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพและตรวจสอบเป็นระยะมาร่วมกันวพิากษ์และ
พัฒนาต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ใหค้รูได้รับ

การพัฒนาตนเองให้มี

ความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

ครูเข้ารับการอบรม 
พัฒนาวิชาชีพคร ู 
ไม่น้อย 20 ช่ัวโมง/
ปีการศึกษา 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. มีการวางโครงการพัฒนาบุคลากรใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 
2. มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรดังนี้ 
    1) การจัดอบรมการใช้ Google for 
Application จำนวน 6 ช่ัวโมง 
    2) การจัดอบรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 12 ช่ัวโมง 
    3) การจัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
ทบทวนหลักสูตร จำนวน 24 ช่ัวโมง 
    4) การส่งครูไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ไม่น้อย 20 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
3. จัดทำรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร/
รายงานการไปราชการครู/รายงานตนเอง
ของครู 
4.นำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม
สรุปงานประจำปี 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

2) สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครู เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย 
50 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

ครูเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่น้อย 50 ช่ัวโมง/
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. สร้างความตระหนักใหแ้ก่คณะครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
2. แจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แนวทางการปฏิบัติกระบวนการของ 
PLC (Professional Learning 
Community) 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน PLC 
ระดับสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

 
 
 
 

 

4. กำหนดขอบข่ายงาน ปฏิทินการ
ดำเนินงาน PLC ในปีการศึกษา 

5. ครู และบุคลากรยื่นคำร้องขอจัดต้ัง
กลุ่ม 

6. ประกาศจัดต้ังกลุ่ม PLC ท้ังส้ินจำนวน 
5 กลุ่ม ได้แก่ 
- กลุ่ม STEMED 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-

คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มภาษาไทย-การงานอาชีพ 
- กลุ่มสารการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พลศึกษา 
- กลุ่มสารการะเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
7. ดำเนินการกระบวนการ PLC อย่าง

น้อย 3 วงรอบต่อภาคเรียน 

7.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

และกำหนดประเด็น และเสนอแนว

ทางการแก้ปัญหา พบว่า ปัญหาจากการ

ค้นหาปัญหา 20 ปัญหา สรุปเลือก

ประเด็นปัญหา 

7.2 Model Teacher และ ทีม

พัฒนาแผน จัดทำแผนการจัดการเรียน

เรียนรู้ 8 แนวทางการเรียนรู้  ได้แก ่

- การจัดการเรียนแบบ STEM จำนวน 6 

คน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 

Practice จำนวน 5 คน 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 

5W1H จำนวน  7 คน 

7.3 สมาชิกแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อ

การนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการ

สอน และร่วมกันวิพากษ์แผนการจัดการ

เรียนรู ้

7.4 Model Teacher และทีมพัฒนา

แผน ร่วมกันปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการเปิดช้ัน

เรียน(OPEN Class) สังเกตการณ์เรียน

การสอน OnLine 

7.5 เปิดช้ันเรียน และสังเกตการสอน 

โดยมีดำเนิน 3 ข้ันตอนหลัก  

- ประชุมก่อนเปิดช้ันเรียน เพื่อช้ีแจ้ง

รายละเอียดบทเรียน รายละเอียด

ผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และ

พัฒนาการของผู้เรียนท่ีต้องการให้ผู้

ร่วมสังเกตร่วมกันประเมนิ บันทึกการ

ประชุมใน PLC 001 

- OPEN Class โดยใช้เครื่องมือในการ

ประเมิน PLC 002  ในการเก็บข้อมูล  

- ประชุมเพื่อสะท้อนผลการสังเกตช้ัน

เรียน รายงานผลการประเมินผู้เรียน

รายคน สะท้อนผลด้วยคำถามหลัก 4 

คำถาม ได้แก่  

Q1:การเรียนรู้ของนักเรียนตาม

วัตถุประสงค์ 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

Q2:ส่ิงท่ีครูผู้สอนและทีมพัฒนาแผน

ทำได้ดี 

 Q3:ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุง Q4:

แนวทางการพัฒนาแผนเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8.สรุปและสะท้อนผลการดำเนินระบวน
การ PLC    

 

 



124 
 

  SAR 2564 

 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายใน
และภายนอกท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และปลอดภัย
ต่อผู้เรียน อย่างมี
คุณภาพ 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนด 
เห็นได้จาก  
1. โรงเรียนวางแผนการพัฒนาจัดทำ

โครงการและกิจกรรมดังนี ้
1.1 ดำเนินการตามโครงการพัฒนา

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการศึกษา 

1.2  ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีดำเนินการตามแผนและ
โครงการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี ้
2.1 ดำเนินการตามโครงการพัฒนา

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการศึกษา และส่งผลให้
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดีขึ้น
และส่งผลดีแก่ผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 

2.2  ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อ
ส่งเสริมปัจจัยการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในด้านต่างๆ ตลอดปี 

3. มีการกำกบั ติดตาม ตรวจสอบและการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในการ
ประชุมฝ่ายบริหาร/ประชุมบุคลากร/

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

ประชุมกลุ่มสาระ 
4. มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน 

วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาต่อไป 
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 มาตรฐานที่ 2 :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษาจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การ
พัฒนาและการ
บริการสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. โรงเรียนได้วางแผนการพัฒนาจัดทำ 
โครงการและกิจกรรมดังนี ้
    1.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ ดังนี ้
     2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมี
การดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาและการ
บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้และได้ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ดังนี้ 
  - ค่าบริการพื้นท่ีเว็บไซต์ Linux Beginner 
Plan  1 ปี 
  - ค่าบริการต่ออายุโดเมน 
pisanschool.ac.th1 ปี 
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) เพื่อให้บริการและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4. มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาต่อไป 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ผ่านช่องทางควรทีการประบปรุงในหข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

    การให้บริการครูและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานสารสนเทศ ควรจัด
เวลาให้เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
   การให้บริการในการใช้อินเทอร์เน็ต ให้ใช้งานได้ครอบคุมภายในโรงเรียนและทันสมัย 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 : การบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

1.สถานศึกษามีการ
วางแผนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 2551   
กับหลักสูตรสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน ผลการ
ดำเนินการ   ได้ดังนี้ 
1. mind mapping 
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของตัวชี้วัด 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการจัด
การศึกษา พ.ศ.2551 
จำนวน 11 ผัง ได้แก่ 
1.1 องค์ประกอบท่ี 1 
:การจัดทำป้าช่ือ
พรรณไม ้
1.2องค์ประกอบท่ี 2: 
รวบรวมพรรณไม้เข้า
ปลูกในโรงเรียน 

ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 4 
ด้าน 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 5 
องค์ประกอบ   
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
พืชศึกษา  
    1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 3 
สาระ  
    1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และคำส่ังแต่งต้ังวัดและ
ประเมินผล 
2. ประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
      2.1 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
      2.2 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 

 2.3 กำหนดผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณ 

3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัด
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

1.3 องค์ประกอบท่ี 
3:การศึกษาข้อมูล
ด้านต่างๆ  
1.4 องค์ประกอบท่ี 
4:การรายงานผลการ
เรียนรู ้
1.5องค์ประกอบท่ี5:
การนำไปใช้
ประโยชน์ทาง
การศึกษา     
1.6 พืชศึกษา:ว่าน
หอมแดง 
1.7 สาระธรรมชาติ
แห่งชีวิต 
1.8 สาระสรรพส่ิง
ล้วนพันเกี่ยว 
1.9 สาระ ประโยชน์
แท้แก่มหาชน 
1.10 สาระฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
1.11 ผังการจัดการ
เรียนกาสอนรวม 
1.12 แผนการจัดการ
เรียนรู้  บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จำนวน 33 
แผน 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

2.สถานศึกษามีการนำ
แผนงานไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน 

-ภาระงานช้ินงาน
นักเรียนท่ีได้จากการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน กับสาระ
การเรียนรู้รายวิชา 
 

ครูทุกคนจัดกิจกรรมเรียนรู้ บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มี
หน่วยการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 
1-6 ระดับละ 1 หน่วย 
-ครูทุกกลุ่มสาระฯ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการครบทุกระดับช้ันและมี
ช้ินงานการบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ทุก
ระดับช้ัน 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

3.สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงการพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

บันทึกการประชุม  
1. รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.รายงานการประชุม
คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียน 
3. รายงานการ
ประชุมของคณะครู
แกนนำสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

4. รายงานการ
ประชุมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

4.สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุป/รายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ 
พืชศึกษา ตาม
ทะเบียนพรรณไม้ ใน
ปีการศึกษา 2563  
จำนวน  106 ชนิด  

1.  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
 มีครูท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเข้าใจหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครบทุกสาระการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การบูรณาการในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

ประชุมช้ีแจงเพื่อให้ครูเกิดความตระหนักและจัดทำปฏิทินการนิเทศงานเป็นระยะๆ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ     
ประเด็นพิจารณาที่  3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้   

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผล
ระดับ

คุณภาพ 
1) ครูทุกคนมี
ความสามารถในการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป 

1) ครูทุกคนมี
ความสามารถในการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
คุณภาพระดับ 3  คิด
เป็นร้อยละ 94 
คุณภาพระดับปาน
กลางจำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9  
(ข้อมูลจากการ
ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้) 

เป็นไปสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
-โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ดำเนินการโดย 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
2. ประชุม/อบรมทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา  
3. ปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
กลุ่มสาระ  คำอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา  
4.ออกแบบการจัดการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
5. ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร 

🗹ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

🗹กำลัง
พัฒนา 

□ปาน
กลาง 

□ดี 

□ดีเลิศ 

□ยอด
เย่ียม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐาน 

วิธีการดำเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผล
ระดับ

คุณภาพ 
2) ครูทุกคนมีการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางการ
สอนคิด  

2) ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ตามแนว
ทางการสอนคิดท่ี
หลากหลาย 
ได้แก่ 
-แบบ 5 E 
-โครงงาน 
-เทคนิคหมวก 6 ใบ 
-แบบ PBL 
-แบบThink pair 
share 
-Group of four 
-แบบบรรยาย 
-กระบวนการกลุ่ม 
-KWL 
(ข้อมูลได้จากประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้) 

เป็นไปสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จาก 
1. ครูมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning   
3. ตรวจสอบ จากการ
วิเคราะห์หลักสูตร การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้ 

🗹ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

🗹กำลัง
พัฒนา 

□ปาน
กลาง 

□ดี 

□ดีเลิศ 

□ยอด
เย่ียม 

 
จุดเด่น   
 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด /วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ
นำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบคลุม ท้ังด้าน K  P A  
จุดที่ควรพัฒนา     
     ควรมีการนิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 และในปีการศึกษานี้มีการเรียนการสอนออนไลน ์ดังนั้นควรมีการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ครูควรมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีท่ีจะช่วยในการจัดการเรียนกาสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ     

ประเด็นพิจารณาที่  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐาน 
วิธีการดำเนินงาน 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

ครูร้อยละ 60 ใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

ครูร้อยละ 53.33 

ใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้

ผลการประเมินต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เห็นได้จาก 
1. โรงเรียนดำเนิน
โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดำเนินงานดังนี ้

1.ประชุมช้ีแจ้งนโยบาย 

2.ดำเนินงานตาม
กิจกรรม  การผลิตและ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

   2.1 ครูทุกคนมีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์โควิด19 
    2.2 การจัดหาส่ือการ
เรียนรู้ตามแหล่งต่างๆมา
ใช้ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์หรือออนดีมานด์    
    2.3 ครูทุกคนผลิตส่ือ
การเรียนรู้ คนละ 1 ช้ิน/
ภาคเรียน พร้อมรายงาน
ผลการใช้ส่ือท่ีผลิตขึ้นใน

ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย 

สูงกว่าค่า

เป้าหมาย 

 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐาน 
วิธีการดำเนินงาน 

สรุปผลการ

ประเมิน 

สรุปผลระดับ

คุณภาพ 

รูปแบบท่ีหลากหลาย ครู
ทุกคนส่งรายงานการ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ ภาค
เรียนละ 1 ช้ิน ครูร้อยละ 
83.33 มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
3.ดำเนินกิจกรรม การ

รวบรวมและใช้แหล่ง

เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู ้

. 3.1ครูมีการใช้แหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  3.2 ส่งเสริมให้นักเรียน

ใช้แหล่งเรียนรู้บนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

หรือแอพลิเคชันต่างๆ 

  3.3 การใช้แหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายนอกโรงเรียนอย่าง

น้อย 1ครั้ง/รายวิชา 

  3.4 จัดทำทะเบียน

แหล่งเรียนรู้ในแต่ละ

ภาคเรียน  ครูร้อยละ 

23.33 มีผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
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จุดเด่น 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
            1.ครูขาดความตระหนักและความรู้ความสามารถในด้านการสร้างพัฒนาส่ือเพราะเมื่อประเมิน
คุณภาพส่ือจากรายงานการใช้ส่ือพบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลางและไม่ใช่ส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
           2.ครูยังไม่นำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมาส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน เช่นห้องสมุด 
          3. ครูยังไม่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
   1.จัดทำโครงการพัฒนาให้ครูมีการใช้ส่ือในรูปแบบเทคโนโลยี โดยให้ความรู้ในการออกแบบและ
พัฒนารวมทั้งงานวิจัยด้านส่ือการเรียนรู้  
   2.สร้างความตระหนักให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมความรู้ให้แก่

นักเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ในการใช้ต่อปีการศึกษาและมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างจริงจัง รวมทั้งมีผลต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ 3 :กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  
 

ครู 96.56 มกีาร
บริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 
 
 
 

ผลการประเมินเป็นไปสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้
จาก 
โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยผ่าน
กิจกรรม/โครงการ 
1.กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน 
- PLC (Professional 
Learning Community) โดย
เป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการ
ยกระดับคุณภาพวิชาการ TSIP 
(Thailand School 
Improvement Programme) 
ร่วมกับต้นสังกัด ได้รับทุน
สนับสนุนจากคุรุสภา 
ปีงบประมาณ 2564 ในส่วน
ของการขับเคล่ือนในระดับ
องค์กร   ได้ดำเนินการคือ 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ และคณะผู้
นิเทศช้ันเรียน ขั้นตอนดังนี้  
-ประชุมช้ีแจงบุคลากร สำรวจ
ช่ัวโมงสอน กำหนดปฏิทินนิเทศ  
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม PLC 
ใน 2 ภาคเรียน คุณครูได้รับการ
สังเกตุช้ันเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนได้
ทำหน้าท่ีของต้นเองท่ีได้รับ
มอบหมายผ่านเทคนิค Group 
of 4 และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระว่างครูและนักเรียน ผ่านการ
ใช้คำถาม คิดเป็นร้อยละ 96.56 
2.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
ได้ดำเนินการคือ แต่งต้ังครู
ประจำช้ันนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน ให้ดูแลนักเรียน คอย
อบรมตักเตือน    ในเรื่องต่างๆ 
คอยตรวจสอบเรื่องการเรียน 
ความประพฤติ และดูแลความ
เป็นอยู่   ออกเยี่ยมบ้าน 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน 
แก้ไขปัญหานักเรียนในเรื่องการ
เรียน  ความประพฤติ ฯลฯ 
- โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ งบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
จัดส่งเอกสารการสอนตาม
หมู่บ้าน  
3.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
ได้ดำเนินการคือ แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ กำหนดกิจกรรม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ดำเนินการอบรม สัมมนา 
สรุปผล ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาครบ  ทุกคน  
  - การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Leaning พบว่าครูทุก
คนเข้าร่วมการอบรม และ
สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ ประเมินจากรายงาน
การสอนออนไลน์ พบว่าครูทุก
คนจัดกิจกรรมการเรียนสอนท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 
จุดเด่น  

- มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการปฎิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียน 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
 -การส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีต้องเรียน 
ออนไลน์ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอพลิเคชันต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ  

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนเชิงบวกมีเวลาในการทำกิจกรรม
จำกัดไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร 
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มาตรฐานที่ 3 :กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่  3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรปุผลระดับ
คุณภาพ 

1. ครูร้อยละ 85 มีการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูร้อยละ 83.33 มี
การตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินต่ำกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด เห็นได้
จากการดำเนินโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยมีการ
ดำเนินการดังนี ้
1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 

5.ดำเนินการตามโครงการ 
   5.1.จัดทำเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลระหว่างเรียนท่ี
หลากหลายเช่นใบงาน ใบ
กิจกรรม แบบทดสอบย่อย 

   5.2 จัดทำข้อสอบกลาง
ภาค/ปลายภาค 

   5.3 จัดทำแบบบันทึกผล
การเรียนประจำรายวิชา 
(ปถ.05) 
 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

                                                                                                                  SAR 2564 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรปุผลระดับ
คุณภาพ 

  5.4  จัดทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์หรือแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

6.นิเทศกำกับติดตามในแต่ละ
กิจกรรม 

7.สรุปรายงานผลการตรวจ/
ประเมิน 

 

จุดเด่น     - 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

ตามศักยภาพของผู้เรียน บนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปถ.05  
3. ครูขาดการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบุ  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด 
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มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่  3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                          
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  ในระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป                        
 

ครูทุกคน  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   ในระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป                                              
 

ผลการประเมินเป็นไปสูงกว่า ค่า
เป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก 
1. สร้างความตระหนักใหแ้ก่

คณะครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

2. แจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และแนวทางการปฏิบัติ
กระบวนการของ PLC 
(Professional Learning 
Community) 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน PLC ระดับ
สถานศึกษา 

4. กำหนดขอบข่ายงาน ปฏิทิน
การดำเนินงาน PLC ในปี
การศึกษา 

5. ครู และบุคลากรยื่นคำร้องขอ
จัดต้ังกลุ่ม 

6. ประกาศจัดต้ังกลุ่ม PLC 
ท้ังส้ินจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
- กลุ่ม STEMED 
- กลุ่มคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย 
สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 
 

กำลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

- กลุ่มสารการะเรียนรู้
ภาษาไทยและการงาน
อาชีพ 

- กลุ่มสารการะเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ พละศึกษา
และศิลปะ 

- กลุ่มสารการะเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

7. ดำเนินการกระบวนการ PLC 

อย่างน้อย 3 วงรอบต่อภาค

เรียน 

7.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และกำหนดประเด็น และ

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

พบว่า ปัญหาจากการค้นหา สรุป

เลือกประเด็นปัญหาตามร่วมกัน

ท้ังโรงเรียน คือ พัฒนาการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน  

7.2 จัดทำปฏิทิน คัดเลือก

Model Teacher และทีมพัฒนา

แผน จัดทำแผนการจัดการเรียน

เรียนรู้ โดยให้นำแนวทางการ

ปฏิบัติสู่ความเป็นเป็นเลิศ HIP 

เป็นแนวทางในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ และนำ

เทคนิค Group of 4 , Think 



142 
 

                                                                                                                  SAR 2564 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

Pair Share และExit Ticket  

ESCD ของกลุ่ม STEMED ไปใช้

ในทุกแผนท่ีเปิดช้ันเรียน   

เชิญชวนให้ครูทำวิจัยในช้ัน

เรียนจากห้องเรียนท่ีเปิดช้ันเรียน  

7.3 สมาชิกแลกเปล่ียน

เสนอแนะเพื่อการนําเสนอ

แผนการสอน/กิจกรรมการสอน 

และร่วมกันวิพากษ์แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

7.4 Model Teacher และ

ทีมพัฒนาแผน ร่วมกันปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ และ

เตรียมความพร้อมการเปิดช้ัน

เรียน 

7.5 เปิดช้ันเรียน และสังเกต

การสอนท้ังในรูปแบบ Online 

แลพ On Site โดยมีดำเนิน 3 

ขั้นตอนหลัก  

- ประชุมก่อนเปิดช้ันเรียน เพื่อ

ช้ีแจ้งรายละเอียดบทเรียน 

รายละเอียดผู้เรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ และ

พัฒนาการของผู้เรียนท่ี

ต้องการให้ผู้ร่วมสังเกต
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

วิธีดำเนินการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุปผลระดับ
คุณภาพ 

ร่วมกันประเมนิ บันทึกการ

ประชุมใน PLC 001 

- OPEN Class โดยใช้เครื่องมือ

ในการประเมิน PLC 002  ใน

การเก็บข้อมูล  

- ประชุมเพื่อสะท้อนผลการ

สังเกตช้ันเรียน รายงานผล

การประเมินผู้เรียนรายคน 

สะท้อนผลด้วยคำถามหลัก 4 

คำถาม ได้แก่ Q1:การเรียนรู้

ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ 

Q2:ส่ิงท่ีครูผู้สอนและทีม

พัฒนาแผนทำได้ดี Q3:ส่ิงท่ี

ครูผู้สอนควรปรับปรุง  

Q4:แนวทางการพัฒนาแผน

เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

8 สรุปและสะท้อนผลการ

ดำเนินกระบวนการ PLC 

Revise      

9. สัมมนาการสะท้อนผล เรื่อง
เล่าจากวง PLC ในรูปแบบ
การเสวนา Online 
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ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

..................................................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 มาตรา 41 ก าหนดให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม  
และความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน 
คุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ก าหนด 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ ดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด กระทรงมหาดไทยได้ ยกเลิก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 และได้ประกาศ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับ  ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอ านาจ ตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และ มาตรา 56 และ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 41 จึง ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  
 
                                                                           (นายวินัย  รุมฉิมพลี) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโจด  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับปฐมวัยและ  
                     ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
............................. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

5)  มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 



 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.7  การบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ค่าเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 2564 
ค่าาเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ร้อยละ 46.51 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต่างประเทศเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ร้อยละ 60 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา ได้เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 1.1.3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- ร้อยละ 60 ชองผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ 
 1.1.4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ร้อยละ 84 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ตามมาตรฐานท่ี
โรงเรียนกำหนด 
 1.1.5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- ร้อยละ 68 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไป เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ร้อยละ 25 ของผู้เรียนท่ีมีค่า T-score 50 คะแนนขึ้นไป มีผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มี
พัฒนาการสูงขึ้น  และมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 



ค่าาเป้าหมาย 
 1.1.6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับ 3 ขึ้นไป 
- ร้อยละ 86 ของท่ีมีผลประเมินทักษะของผู้เรียนต่ออาชีพ และการหาอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
- ร้อยละ 86 ของผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1)  คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
- ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการ
ประเมินระดับ 3  ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดตามแนวทางคู่มือการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตร  พ.ศ. 2551 
          1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ผู้เรียน ร้อยละ 93 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

1.2.3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ  80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผ่านเกณฑ์ระดับปกติ ผลการประเมินระดับ ดี  
ขึ้นไป 
 1.2.5)  มีวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
- ผู้เรียนร้อยละ 80  มีวินัยประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน ในระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 รักษาความสะอาดในเขคพื้นท่ีรับผิดชอบ โรงเรียน ในระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
- สถานศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
- สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง/ทรัพยากรทางการศึกษา/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการ
นิเทศภายใน โดยการมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 



ค่าาเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย 50 ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.7  การบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สถานศึกษามีการวางแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - สถานศึกษามีการนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
- สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
- สถานศึกษามีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาคุณภาพ
ระดับ 3 ข้ึนไป 
- ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนคิด 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ครูร้อยละ 60 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
- ครูทุกคน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ครูร้อยละ 85 มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
- ครูร้อยละ  93.75 มีเครื่องมือและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
- ครูทุกคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 
 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
ท่ี ๒๓/ ๒๕๖๔ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมีมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น วางแนวทางในการบริหารมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ และดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพ มาครบปีการศึกษา จึงแต่งตั ้งคณะกรรมติดตามการ
รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน  และการจัดการศึกษาใน  ปีการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบางส่วนจึงขอปรับปรุงคำส่ัง 
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 



 
 
 

๑. นางสาวบัวไข  บุญอนันต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมกรรมการ   
๒. นายณรงศักดิ์  มาทะวงษ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
๓. นางมณเทียร สุริยา    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
๔. นางจิตรลดา  เตโพธิ์   ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                         กรรมการ 
๕. นางสายยนต์ สิงหศรี   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขนุการ 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและติดตามผลการดำเนินการรวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ความสะดวกและ แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จำนวน ๓ มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๒.๑  มาตรฐานที่ ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๒.๑.๑ นางมะลิวรรณ  ทองคำ      ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ              ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ นางสาวเสาวลักษณ์ พิศนุย  ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                            กรรมการ 
๒.๑.๓ สิบตรีทะนงศักดิ์  ชาญรบ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
๒.๑.๔ นางขนิษฐา  จันทรศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
๒.๑.๕ นางสาวชลธิดา คุณสิงห์  ครูช่วยสอน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด  (A) 
 

๒.๒  มาตรฐานที่ ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒.๒.๑ นางสุลัดดา สุริยศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ               กรรมการ 
๒.๒.๓ นางขนิษฐา จันทรศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

         



 
 
 

หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมท้ังดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 

๒.๓  มาตรฐานที่ ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 

๒.๓.๑ นางสาวทิวาภรณ์  สุกุมาลย์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒ นางสายยนต์ สิงหศรี   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๒.๓.๓  นายจีรวัชร์  หลานวงศ์   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๒.๓.๔ นางสุลัดดา สุริยศรี   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๒.๓.๔ นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์   ครู คศ. ๑                               กรรมการ 
๒.๓.๕ นายเกริกไกร  ชนะภักดี   ผู้ช่วยครู             กรรมการ 
๒.๓.๖ นางณัฐพัชร  งานไว   ครู คศ. ๑               กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้เรียน พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๔  มาตรฐานที่ ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒.๔.๑ นายพิเชษฐ์  จันทะศิลา    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒ นายอนิรุตน์ อรรคอุดม  ครูช่วยสอน               กรรมการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 



 
 
 

 ๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๕  มาตรฐานที่ ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๕.๑ นายจีรวัชร์  หลานวงศ์   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๕.๒ นางสาวจารุวรรณ  สนิทรัมย์ ครูช่วยสอน                       กรรมการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนิน
โครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ  ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดัท่ี
กำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๖  มาตรฐานที่ ๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๒.๖.๑ นางมณเทียร  สุริยา   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒ นางพณิณญา  นาตาแสง   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ 
๒.๖.๓ นางสาวอรพิน  ปานเพชร  ครูช่วยสอน                            กรรมการ 
๒.๖.๔ นางสาวจุฑาทิพย์  ชุมนุม   ผู้ช่วยครู                    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๗  มาตรฐานที่ ๑.๒.๑. คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒.๗.๑ นายณรงศักดิ์  มาทะวงษ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๗.๒ นางสาวกนกวรรณ  ศรีนรจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๗.๓ นายเกริกไกร  ชนะภักดี  ผู้ช่วยครู                                          กรรมการ 
๒.๗.๔ นางสาวจรัญญา  จันดา  ครูช่วยสอน                               กรรมการ 



 
 
 

๒.๗.๕ นางสาวอาทิยา  ขาวประภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๘  มาตรฐานที่ ๑.๒.๒. ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทยของผู้เรียน 
๒.๘.๑ นางสาวกนกวรรณ  ศรีนรจันทร์      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ          ประธานกรรมการ 
๒.๘.๒  นางบุษบง  ศรีสุภา     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ
๒.๘.๓ นางพณิณญา นาตาแสง     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
๒.๘.๔ นายวัฒนา  มีศิลป์     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                กรรมการ 
๒.๘.๕ นางสาวจรัญญา จันดา     ครูช่วยสอน        กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยของผู้เรียน พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๙ มาตรฐานที่ ๑.๒.๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
๒.๙.๑ นายทนงศักดิ์  ชาญรบ            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
๒.๙.๒ นายศักดิ์ชัย  สุขโข          ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๒.๙.๓ นายวัฒนา  มีศิลป ์            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                                       กรรมการ 

 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างที่หลากหลาย พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 



 
 
 

๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๐ มาตรฐานที่ ๑.๒.๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของผู้เรียน 
๒.๑๐.๑ นางสาวรวิวรรณ ศรีนวล ครู คศ.1                              ประธานกรรมการ 
๒.๑๐.๒ นางอรรจนา  บุสนาม  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๑๐.๓ นางอาทิยา  ขาวประภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๑๐.๔ นายศักดิ์ชัย  สุขโข                ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๑๐.๕ นายเกริกไกร  ชนะภักดี ผู้ช่วยครู    กรรมการและเชานุการ
  
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมของผู้เรียน พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๑ มาตรฐานที่ ๑.๒.๕. ผู้เรียนมีวินัย ใส่ใจสิง่แวดล้อม 
๒.๑๑.๑ นางอาทิยา  ขาวประภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๑๑.๒ สิบตรีทนงศักดิ์  ชาญรบ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๑๑.๓ นายสุวัฒน์  นอระศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
๒.๑๑.๔ นายวัฒนา  มีศิลป์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ   
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอย
หลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 



 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑๒ มาตรฐานที่ ๒.๑ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๑๒.๑ นางสาวบัวไข  บุญอนันต์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
๒.๑๒.๒ นางอพชนี  เย็นสวัสด์ิ  ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                     กรรมการ 
๒.๑๒.๓ นางสาวสาคร  กองเพชร ผู้ช่วยนักจัดการท่ัวไป                     กรรมการ 
๒.๑๒.๔ นางสาวทิวาภรณ์  สุกุมาลย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนพร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการงานโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อม แนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๓ มาตรฐานที่ ๒.๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๑๓.๑ นางจิตรลดา  เตโพธิ์    ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                   ประธานกรรมการ 
๒.๑๓.๒ นางสาวชนิดาภา  สนหอม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ                              กรรมการ 
๒.๑๓.๓ นางสาวดวงฤดี  ผาหล้า      ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                     กรรมการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการวางระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิ น พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๔ มาตรฐานที่ ๒.๓ วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๑๔.๑ นางสายยนต์  สิงหศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
๒.๑๔.๒ นางสาวจารุวรรณ สนิทรัมย์ ครูช่วยสอน                               กรรมการ 
๒.๑๔.๓ นางสาวอรพิน  ปานเพชร ครูช่วยสอน                                        กรรมการ 
๒.๑๔.๔ นางสุภาพ  รูปเหมาะ      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 



 
 
 

๒.๑๔.๕ นางสาวจุฑาทิพย์  ชุมนมุ ผู้ช่วยครู                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการวางระบบการบริหารงานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการเก็บ
หลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ 
ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๕ มาตรฐานที่ ๒.๔ ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๑๕.๑ นางสาวเสาวลักษณ์  พิศนุย   ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                   ประธานกรรมการ 
๒.๑๕.๒ นางสาวสุลัดดา สุริยะศรี          ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงาน
โครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๖ มาตรฐานที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๒.๑๖.๑ นายสุวัฒน์  นอระศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๑๖.๒ นางบุษบง  ศรีสุภาพ  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ 
๒.๑๖.๓ นายวัฒนา  มีศิลป์  ครู               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามสถานศึกษากำหนดพร้อมทั้งดำเนินการเก็บ
หลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ 
ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 



 
 
 

๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๗ มาตรฐานที่ ๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑๗.๑ นายพิเชษฐ์  จันทะศิลา   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
๒.๑๗.๒ นางณัฐพัชร งานไว  ครู คศ.1                       กรรมการ 
๒.๑๗.๓ นายอนิรุตน์ อรรคอุดม  ครูช่วยสอน                      กรรมการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐาน
การดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๑๘ มาตรฐานที่ ๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๑๘.๑ นางมะลิวรรณ ทองคำ            ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ           ประธานกรรมการ 
๒.๑๘.๒ นางสายยนต์ สิงหศรี           ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๒.๑๘.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้            กรรมการ 
๒.๑๘.๖ นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์ ครู คศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๘.๗ นางสาวกนกวรรณ ศรีนอรจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการบริหารจัดการโรงเรียนโดยสวน
พฤกษศาสตร์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานในการบริหารจัดการ พร้อมท้ังดำเนินการ
เก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ 
ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 



 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒.๑๙ มาตรฐานที่ ๓.๑  การจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๒.๑๙.๑ นางสุภาพ  ดวงแก้วมณี       ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
๒.๑๙.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้            กรรมการ 
๒.๑๙.๓ นายจีวัชร์ หลานวงศ์       ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมท้ังดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอย
หลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๒๐ มาตรฐานที่ ๓.๒  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.๒๐.๑ นางสาวทิวาภรณ์  สุกุมาลย์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ              ประธานกรรมการ 
๒.๒๐.๒ นายจีรวัชร์  หลานวงศ์       ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                   กรรมการ 
๒.๒๐.๓ นางละอองแข  มาทะวงษ์    ครู  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                                กรรมการ 
๒.๒๐.๔ นางขนิษฐา  จันทรศรี       ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๒๐.๕ นายอนิรุตน์ อรรคอุดม        ครูช่วยสอน                               กรรมการ 
๒.๒๐.๖ นางณัฐพัชร์ งานไว        ครู คศ. ๑                        กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๒๑ มาตรฐานที่ ๓.๓  การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๒.๒๑.๑ นางละอองแข มาทะวงษ์    ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                   ประธานกรรมการ 



 
 
 

๒.๒๑.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้            กรรมการ 
๒.๒๑.๓ นางสาวจารุวรรณ สนิทรัมย์     ครูช่วยสอน                      กรรมการ 
๒.๒๑.๔ นางสาวจุฑาทิพย์  ชุมนุม ครูช่วยสอน    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พร้อม
ทั้งดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร 
บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๒๒ มาตรฐานที่ ๓.๔  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
๒.๒๒.๑ นายจีรวัชร์  หลานวงศ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๒.๒๒.๒  นางสุภาพ  ดวงแก้วมณี         ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ  
๒.๒๒.๓  นางสาวชลธิดา  คุณสิงห์        ครูช่วยสอน                              กรรมการ    
๒.๒๒.๔  นางสาวจารุวรรณ สนิทรัมย์  ครูช่วยสอน                              กรรมการ 
๒.๒๒.๕  นางสาวอรพิน ปานเพชร ครูช่วยสอน              กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน พร้อมท้ังดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนินโครงการ 
รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 
 

๒.๒๓ มาตรฐานที่ ๓.๕   การแลกเปลี่ยนและใชข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๒.๒๓.๑ นางอพชนี  เย็นสวัสด์ิ         ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ                    ประธานกรรมการ 
๒.๒๓.๒ นางสาวทิวาภรณ์  สุกุมาลย์        ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
๒.๒๓.๓ นายจีรวัชร์  หลานวงศ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
๒.๒๒.๔  นางสาวชลธิดา  คุณสิงห์         ครูช่วยสอน              กรรมการและเลขานุการ 



 
 
 

 
หน้าที่ ๑. วางแผน (P) รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังดำเนินการเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการดำเนิน
โครงการ รายงานโครงการ แบบตรวจเอกสาร บันทึกต่าง ๆ  ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดัท่ี
กำหนด (D) 
๒ . ประเมินผล ว ิเคราะห์ข ้อมูล แปรผล สร ุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที ่ประเมิน พร ้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 
๓. รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
                                                
               ส่ัง  ณ วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 

ลงช่ือ  
              (นายวินัย  รุมฉิมพลี) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 



โรงเรียนพิศาลปณุณวิทยา
ต าบลบา้นหว้า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

www.pisanschool.ac.th
Facebook : พิศาลปณุณวิทยา

โทรศพัท ์๐๘๓-๔๒๔๓๐๗
โทรสาร ๐๔๓-๔๒๔๓๐๘


