คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ได้จัดทาขึ้นตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษา ติดตามผลการด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจา
ทุกปี
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ คือ บทสรุปผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนว
ทางการพั ฒ นา และความต้ อ งการการช่ ว ยเหลื อ และส่ ว นที่ ๔ การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่ วมในการจัดทาเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเพื่อ ยกระดับ คุ ณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
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หน้า
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
ภาคผนวก
-ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา

๑
๒
๑๓
๙๘
๑๖๘
๑๗๑

ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-หนังสือเชิญผู้ทรงวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
-แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-คาสั่งโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ ๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-คาสั่งโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ ๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-ภาพกิจกรรม
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บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม แล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการนารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

(ลงชื่อ)
(นายอานาจ ปราบหนองบัว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

(ลงชื่อ)
(นายประสาน กองทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ อ โรงเรี ย น โรงเรี ย นเมืองพลพิ ทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่ น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ โทรสาร ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ Website : http://www. Mpk.ac.th สังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗๔ ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน ๓,๑๓๑ คน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๑๙ ไร่
๑ งาน ๙ ตารางวา
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
๘๔๔@ gmail.com

นายประสาน กองทอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๔๒๗๗ e-mail : P.kongthong

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒๐๔ คน จาแนกเป็น ข้าราชการครู ๑๓๕ คน พนักงานจ้าง
(ปฏิบัติหน้าที่สอนและครูต่างชาติ) จานวน ๒๒ คน พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) จานวน ๔๗ คน
จานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๓,๑๓๑ คน
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีเอกลักษณ์ คือ “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการพัฒนา
ทั้งด้านความคิดและจิ ตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่ บุคคลและชุมชน และมีการทางานร่ว มกันเป็นทีม มีการ
แก้ปั ญหาการปฏิบั ติงานอย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนรู้ และพัฒ นางานอย่าง
ต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่มี
บรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ We CARE เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จนสามารถ
พัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผ่าน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จน
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์จุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของผู้เรียนคือ “ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น มีความพยายามและตั้งใจ มีความขยันและอดทน มี
ความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีเหตุผล ผู้เรียน
ยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑. สัจจะ คือการ
รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ๒. ทมะ คือการรู้จัก
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ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี ๓. ขันติ คือการอดทน อดกลั้น และอด
ออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ๔. จาคะ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความ
ทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมคม จัดการเรียนการสอนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับชั้น
มัธ ยมศึกษา ที่ ๑ ถึงชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๖ จัดทารายงานการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึ ก ษา (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม มีคุณภาพของการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน ๖ ประเด็นพิจารณา และ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จานวน ๕ ประเด็น
พิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้
ทักษะพื้น ฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และมี สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ
ในการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ โดยดาเนินการผ่านโดยดาเนินการผ่านจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถสร้าง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์อย่างหลากหลาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
ด้ า นศิ ล ปะดนตรี กี ฬ า และนั น ทนาการ จนส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล ระดั บ โลก ระดั บ นานานชาติ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นที่ยอมรับและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ จนสะท้อนจุดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นัก เรียนได้รับ
รางวัลทุนพระราชทาน รางวัลเข็มพระราชทานเยาวชนคนเก่ง และรายละเอียดผลงานตามภาคผนวก
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของสถานศึกษา ในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม การดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์คือ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาเนินการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับการดาเนิน
ชีวิตจริง จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
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บริ ห ารจั ดการและการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จคื อ
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้ อ งการของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น สนองตามความมุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร ตามนโยบายของต้ น สั ง กั ด และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรียน มี
การนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง
พัฒ นาและร่ ว มกัน รั บ ผิ ดชอบต่อการจั ดการศึกษามีการบริห ารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒ นาหลั กสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้ อ มทางสั งคมที่เอื้อต่อการจั ดการเรียนรู้ข องผู้ เรียนอย่า งมีคุ ณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา
พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” โดย
ดาเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ จัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ระบบ E - Classroom ระบบ Secondary bookmark โปรแกรม Student care โปรแกรม
ตรวจข้อสอบ Chexmaster ระบบการยื มคืนหนังสื อในห้ องสมุดด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ PLS อาคารเรียน
Smart Classroom จนได้รั บ การยกย่ องให้ เป็นศูนย์ SMT ของ สสวท. เป็นศูนย์ STEM Education เป็น
โรงเรียนนาร่องพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ เป็น
สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่ างหลากหลาย มุ่งส่ งเสริ มให้ ค รู จั ด การเรีย นการสอนเน้น การปฏิ บัติ (Active learning) ให้ ผู้ เรียนผ่ า น
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนา
ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรี ย นรู้ สั ดส่ ว นคะแนนแต่ล ะหน่ ว ย กาหนดคุณลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ที่ส อดคล้ องกั บหน่ว ยการเรี ย นรู้
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สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่ อหลังใช้สื่ อ ครูทุก
คนทางานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้
นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนาไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิค
การสอนในแต่ละรายวิชา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
SBMLD ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด ตามรูปแบบ Thinking
School Project Best Learning ๕ step GSP STEM Education Chevron Enjoy Science , We Care
Model กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ. มส. ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลคะแนน ONET สู ง กว่ า ระดั บ จั ง หวั ด , ระดั บ ภู มิ ภ าค, และระดั บ ประเทศ ครู ป ระสบผลส าเร็ จ ได้ รั บ รางวั ล ครู ดี เ ด่ น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมทั้งได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานเอกสาร
เชิงประจักษ์สนับสนุน ดังนี้
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาจานวน ๓ มาตรฐาน ๒๓ ประเด็น
พิจารณา และมีการกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๕๗ โครงการ ๑๔๒ กิจกรรม
และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ครบถ้วนทุกโครงการ / กิจกรรม จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี ๒๕๖๒ มีผลการดาเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นดังนี้
การด าเนิ น งานตามมาตรฐานด้ า นผู้ เ รี ย น มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และการคิดคานวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
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มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด การแก้ ปั ญ หา
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มี ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม โดย
โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม การจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงการ SBMLD โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬาและนันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็นเลิ ศด้าน
คอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานในอาชีพสุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้รับรางวัลระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ลูกเสือนานาชาติ ต่อเนื่องทุกปี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศกีฬา
วอลเลย์ บ อลเยาวชนการไฟฟ้า PEA รั บ ถ้ว ยพระราชทานสมเด็ จพระกนิษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพฯ
นักเรียนทุนพระราชทาน มทส.รุ่นที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รางวัลระดับประเทศคนเก่งโรงเรียนใน รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน EP English Proficiency
Test ๒๐๒๐ นักเรียนสาเร็จการศึกษาประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ นักเรียนสอบผ่านชิง
ทุน พสวท. สาขาคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิคคณิตศาสตร์ค่ายที่ ๒ เป็นต้น
ด้านการบริหารและการจัดการ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เน้นการบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม ให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษารวมทั้ง
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ด้านระบบพัฒนางานวิชาการ มีการกาหนดกรอบภาระงานวิชาการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ วางแผนดาเนินการตามโครงการกิจกรรม จานวน ๒๑ กิจกรรม มีการติดตามตรวจสอบและสรุป
รายงานผลด้วยวงจรคุณภาพ PDCA รวมทั้งโรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรที่หลากหลาย จานวน ๑๐ แผนการ
เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทาบันทึกข้อตกลงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จานวน ๖ แห่ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ และประสบการณ์พัฒนา
ตนเองเพื่อเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะ
ชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการดาเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ จนประสบผลสาเร็จได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
ชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปรแลนด์ ระบบการพัฒนาครู
และบุคลากร ด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แล้วนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านทักษะ (Skill) ให้มีความชานาญนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง เพิ่มพูนสติปัญญา
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และมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น ๓) ด้านทัศนคติ (Attitude) ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
คิดเชิงบวก ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ จาเป็น อย่างต่อเนื่อง และ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ด้านระบบการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จนจุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ด้านเอกลักษณ์ คือ “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” โดยสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการที่หลากหลายทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ที่ทันสมัยและ
มาใช้ในการพัฒนาระบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ Active Learning มี แ ผนการเรี ย นที่ ห ลากหลายในการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ตาม
อั จ ฉริ ย ภาพที่ แ ตกต่ า งของบุ ค คล เช่ น ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ
คอมพิวเตอร์ ความเป็นเลิศภาษาจีน ความเป็นเลิศภาษาญี่ปุ่น และการส่งเสริมอาชีพตามโครงการ SBMLD
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบั ติที่นาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง คงทน เช่น การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มี ขั้ น ตอนโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป้ า หมายในการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก าร
ประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูประสบผลสาเร็จได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด รวมทั้งได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงาน
อื่นอย่างหลากหลายสาขา เป็นต้น
โดยสถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้ง ๓
มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
๑. โรงเรียนได้ดาเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ โครงการ
ส่งเสริมการทาโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๘

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการสะเต็มศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา
ดังนี้ สุขศึกษา ม.๕ คอมพิวเตอร์ ม.๓ วิทยาศาสตร์ ม.๒
๒. มีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระฯภาษาไทย และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในช่วงร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการตามหลักสูตร ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยครูผู้สอน ครูประจาชั้น และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
๔. นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม มีความ
พยายามและตั้งใจ มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีความขยันและอดทน มีความ
รับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีเหตุผล มีกิริยา มารยาท
การวางตัว ตลอดจนการแต่งกาย จะมีความโดดเด่นในมุมบวกที่เห็นได้ชัด เป็นที่ประจักษ์ จนชุมชนชื่นชม ว่า
เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครูผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทุกมาตรฐานตัวชี้วัด และบูรณาการ
ฝึกแบบทดสอบ O-NET ในรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนควรมีการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะที่
สาคัญตามหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
๑. ผู้เรียนควรได้รับการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ครูผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทุกมาตรฐานตัวชี้วัด และบูรณาการฝึก
แบบทดสอบ O-NET ในรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
สมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
๑. โรงเรียนดาเนินจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจากการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบการบริหารอัตรากาลัง ระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่การรู้จัก
นักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา สรุปผลการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการส่งต่อภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนให้การสนับสนุนและระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต/ต้านทุจริต มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการทาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น
๓. โรงเรียนมีห้อง Smart Classroom มีสื่ออุปกรณ์ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเสียง ไมโครโฟน อย่างน้อยอาคารละ ๓ ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรกาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมทั้งก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และควร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเข้มแข็ง
๒. โรงเรียนควรบูรณาการการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน จัดในวันเดียวกัน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และสอนซ่อมเสริม จัดทาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือราย
ห้องเรียน จัดตารางเรียนให้มีช่วงระยะเวลาสาหรับเดินระหว่างคาบเรียน ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นมาทดแทนใน
การผลิตสื่อ และจัดทาสื่อ IT ในรูปแผ่น CD หรือเก็บ File ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้เรียนโหลด
Application ในสมาร์ทโพน จัดทา บทเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
๑. โรงเรียนควรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมทั้งก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และควรสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเข้มแข็ง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐

๒. โรงเรียนควรมีการร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน จัดในวันเดียวกัน วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและสอนซ่อมเสริม จัดทาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
หรือรายห้องเรียน จัดตารางเรียนให้มีช่วงระยะเวลาสาหรับเดินระหว่างคาบเรียน ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นมา
ทดแทนในการผลิตสื่อ และจัดทาสื่อ IT ในรูปแผ่น CD หรือเก็บ File ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้เรียนโหลด
Application ในสมาร์ทโพน จัดทา บทเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
๑. ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น บทเรียนบนเครือข่าย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–book) สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(AR) สื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยนักเรียนเข้าใช้สื่อใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของนักเรียนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งานเกษตร งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ในทุก ๆ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทาเอกสารที่แสดงถึง
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ กรส.๑ กรส.๒ กาหนดการ
สอน และรายงานการใช้หลักสูตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แฉพาะสาหรับผู้
ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคThailand ๔.๐
มากขึ้น
๓. ครูผู้สอนควรมีการนาผลสะท้อนจากกลุ่ม PLC ไปแก้ไขปัญหาจริงกับนักเรียนเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น
และต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และมีการวัดและประเมินผล กากับติดตามจนสามารถประเมินผลผู้เรียนได้
ตามเป้าหมาย
๒. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคThailand ๔.๐
มากขึ้น
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๓. ครูผู้สอนควรดาเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการ
นาผลสะท้อนจากกลุ่ม PLC ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจริง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงานในอนาคต
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ แผนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อแสดงกรอบความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักเรียนสู่ความสาเร็จ
แผนพัฒนางานที่ ๔ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดบรรยากาศในโรงเรียน
ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายประสาน กองทอง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการประเมิน ภาพรวม
✓ ยอดเยี่ยม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ถนน เมืองพล - แวงน้อย ตาบลลอมคอม อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๘๙๑ โทรสาร ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๖๑๖
Website : http://www. Mpk.ac.th สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗๔ ห้องเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจานวน ๓,๑๓๑ คน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
โรงเรี ย นเมืองพลพิทยาคม ได้รั บ การประกาศจัดตั้งให้ เป็นโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตอนต้นสายสามั ญ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔ ให้ชื่อว่า
“โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม” ให้รับผู้เรียน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียน ละ ๔๕ คน รวม ๙๐ คน
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา
ปีการศึกษา ๒๕๑๙ เข้าโครงการ คมภ. ๑ รุ่นที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๒ ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๒๗ เข้าโครงการโรงเรียนผู้นาการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ จัดทาป้ายโรงเรียนด้วยเงินสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นโรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เข้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๓
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เข้าร่วมโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ “โครงการระบบดี
เรียนมีคุณภาพ”
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ลงนามถ่าย
โอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลงนาม MOU กับธนาคารออมสินและเปิดธนาคารโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม
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ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนาร่อง กิจกรรม “การบูรณาการเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิงนิเวศน์ (Eco – School)”
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา อปท. ๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนนาร่องโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอาเภอ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๗๗ จังหวัด
เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยทางถนน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวง
ยุติธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิถนนปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เป็น “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน”
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนใน
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เป็น “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล - แวงน้อย
ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ
๒. ข้อมูลผู้บริหาร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๕

๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา นายประสาน กองทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๔๒๗๗ e-mail : P.kongthong๘๔๔@ gmail.com
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
๒) รองผู้อานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน ๓ คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล อนันต์ ธรรมทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๒๒-๑๗๙๙ e-mail : ronganant@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป
๒.๒ ชื่อ-สกุล นายสุเทพ อ้นอมร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษาโทรศัพท์ ๐๙๒-๙๑๐-๘๒๔๒ e-mail : Kroosutep๒๕๒๒@ gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริการ
๒.๓ ชื่อ-สกุล นางเรณู นันททิพรักษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๙๒๖๕ e-mail : renunonkha@hotmail.com รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
(ปี)

อายุ
ตาแหน่ง/
ราชการ
วิทยฐานะ
(ปี)

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

ภาระงาน
สอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

-

-

๓๘
๕๖
๒๒๒
๑๕๔
๖

๑๔
๑๒
๑๘
๑๓
๑๘
๑๙
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙

๕๐
๕๐
๙๘
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๙๘
๕๐
๙๘

๑ นายประสาน กองทอง

๕๗

๓๕

คศ.๓

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

๒ นายอนันต์ ธรรมทอง

๕๓

๓๐

คศ.๓

ศน.ม.

การบริหารการศึกษา

๓ นายสุเทพ อ้นอมร

๔๑

๑๗

คศ.๓

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

๔ นางเรณู นันนทิพรักษ์

๔๘

๑๗

คศ.๒

คม.

การบริหาร
การศึกษา

๕ นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ

๕๖

๓๒

คศ.๓

ศษ.บ.

การบริหาร
การศึกษา

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๕๖
๕๐
๕๙
๔๙
๔๑
๓๙
๔๘

๓๐
๒๗
๓๐
๒๖
๑๖
๑๔
๑๐

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒

ศศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. บรรณารักษ์

ภาษาไทย/ม.๒,๓

ศษ.ม.

การบริหาร
การศึกษา

ภาษาไทย/ม.๒

๓๗
๓๘
๔๓

๑๒
๑๑
๑๐

คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒

ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย/ม.๑

การบริหาร
การศึกษา

ภาษาไทย/ม.๑

นางสมถวิล รินสาธร
นางจินตนา อิสรพงศ์
นางศุพรรณี ศรีโยธา
นางกาญจนา ประดับวัน

นางมยุรี อ้นอมร
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์

๑๓ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
๑๔ นางสาวจรีพร คาคอน
๑๕ นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์

-

ภาษาไทย/ม.๖
ภาษาไทย/ม.๔
ภาษาไทย/ม.๓
ภาษาไทย/ม.๕
ภาษาไทย/ม.๔

ภาษาไทย/ม.๖

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๖

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาววาสนา เชื้อแพง

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางสาวกัญญา โทดามา

นางนิกร ประวันตา
นายประจวบ ดีจะมาลา
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์

นางสวรส สงวนทรัพย์
นางดรุณณี ดีจะมาลา
ว่าที่ ร.ต.สุวฒ
ั น์
วงศ์จันทร์ลา

นางทิพย์พร บุญประคม
นางประภาวดี นิ่มสังกัด

นายวรวุธ อัครกตัญญู
นายสุรชัย สุขรี

นางสาวเกียรติสุดา
แก่นจันทร์
๒๙ นางพรธีรา วะชะโก

๓๐ นางสาวเมธาวี

อายุ
(ปี)

อายุ
ตาแหน่ง/
ราชการ
วิทยฐานะ
(ปี)

นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
นางนิตยา พรมเกตุ
นางจันทิมา ไปดี
นายจักรี ฦาชา

๓๕ นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์
๓๖ นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี
๓๗ นายธงชัย พรมลาย
๓๘ นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย/ม.๑,๕

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ม.๔

เทคโนโลยีการศึกษา

คณิตศาสตร์/ม.๑

๓๙
๕๑
๕๙
๕๕
๕๙
๔๗
๕๑

๘
๒๘
๓๗
๒๘
๓๗
๒๔
๒๖

คศ.๒
คศ.๔
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

ศษ.ม.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.

ชีวะ-คณิตฯ
วิทย์ทั่วไป

คณิตศาสตร์/ม.๕

๔๙
๔๗
๓๙
๔๐
๓๖
๔๒

๒๒
๑๕
๑๕
๑๒
๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ค.บ. จิตวิทยาฯ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
ศษ.บ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ม.๔

๓๖
๓๖

๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓

วท.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. หลักสูตสอนรและการ

คณิตศาสตร์/ม.๕

ศรีปลัดกอง

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

วุฒิ

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

(คณิตศาสตร์)
เทคโนโลยีการศึกษา

คณิตศาสตร์/ม.๖
คณิตศาสตร์/ม.๒

คณิตศาสตร์/ม.๑

คณิตศาสตร์/ม.๑
คณิตศาสตร์/ม.๒
คณิตศาสตร์/ม.๑
คณิตศาสตร์/ม.๔
คณิตศาสตร์/ม.๒

คณิตศาสตร์/ม.๕

๔๓
๓๙
๓๕
๔๑

๑๐
๑๔
๘
๑๕

คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๓

กศ.ม.
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ม.๓

๔๒
๔๐
๓๙
๓๔

๑๒
๑๔
๑๐
๑๑

คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๓

วท.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ตกรรมหลักสูตร
ศษ.ม. นวัและการจั
ดการ

คณิตศาสตร์/ม.๖

ประยุกต์

คณิตศาสตร์/ม.๖
คณิตศาสตร์/ม.๓
คณิตศาสตร์/ม.๖

คณิตศาสตร์/ม.๓
คณิตศาสตร์/ม.๒,๓
คณิตศาสตร์/ม.๔,๕

ภาระงาน
สอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๑๘
๑๓
๑๔
๑๗
๑๕
๑๓
๑๗

๕๐
๘๔
๖๙
๕๕
๕๕
๖๙
๕๕

๑๘
๑๘
๒๐
๑๗
๑๖
๒๐

๕๕
๕๕
๑๐๓
๑๖๙
๗๗
๕๕

๑๖
๑๘

๒๗
๑๖๓

๑๘
๑๖
๑๙
๑๖

๑๓๗
๖๙
๕๕
๕๕

๑๗
๑๘
๒๐
๑๖

๖๙
๖๙
๖
๖

๑๒
๑๕

๖๔
๕๘

เรียนรู้

๓๙ นางสุชีลา สุจริตกุล
๔๐ นางสิยาพัฐ นพรัตน์

๕๘
๕๗

๓๙
๒๕

คศ.๓
คศ.๓

กศ.ม. ชีววิทยา
ศษ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตรฯ

วิทยาศาสตร์/ม.๕, ๖

วิทยาศาสตร์/ม.๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๗

ที่
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
(ปี)

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทย
(ปี)
ฐานะ

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๑๒
๑๕
๑๒
๑๕
๑๙
๑๕
๑๘
๑๖
๑๖
๑๕
๑๗
๑๖
๑๖
๑๘
๑๕
๑๘
๑๕
๑๕
๑๙
๑๖
๑๕
๑๖
๑๖
๑๕

๖๔
๖๔
๑๑๒
๖๔
๖๔
๕๘
๖๔
๒๔
๑๑๕
๖๔
๖๔
๖๔
๘๕
๑๐๖
๗๐
๗๖
๘๐
๗๖
๘๒
๕๘
๖๔
๖๔
๑๔๗
๑๐๔

๑๕
๑๔
๑๘
๑๒
๑๒
๑๕

๕๘
๖๔
๘๐
๒๖
๖๔
๗๒

วุฒิ

สาขาวิชา

ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
วท.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
เคมี

วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๖

วิทยาศาตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๕, ๖

เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์/ม.๕

เทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๕

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์/ม.๒

เทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๖

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๕

๕๔
๕๑
๔๘
๕๒
๔๖
๔๙
๕๐
๕๓
๔๑
๓๖

๑๒

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

๕๑ นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน

๓๗

๑๒

คศ.๓

วท.บ.

เคมี

วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๖

๕๒ นายธีระสันต์ ช่วยรักษา

๔๐

๑๒

คศ.๓

ค.บ.

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๕

๕๓

นางสาวสุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์

๔๓

๑๒

คศ.๓

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๒

๕๔

นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ

๓๙

๑๒

คศ.๓

วท.บ.

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/ม.๓

๕๕

นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์

๓๖

๑๒

คศ.๓

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์/ม.๑

๕๖ นางภาวิดา นามเดช

๓๖

คศ.๓

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง

๔๐
๓๘
๓๗
๓๘
๓๕
๓๘
๓๘
๓๙

๑๒
๑๒
๑๒
๑๑
๑๑
๑๐
๑๑
๙
๙

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒

ค.บ.
วท.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์/ม.๕

ชีววิทยาประยุกต์

วิทยาศาสตร์/ม.๕, ๖

วิทย์ศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๖

วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๓, ๖

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔

วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๑
วิทยาศาสตร์/ม.๔

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นางยุพิน ลุนบง
นางหงส์หยก บัวแสง

๕๑
๓๖
๒๘
๕๙
๖๐
๔๙

๒๘
๙
๑
๔๐
๔๐
๒๕

คศ.๓
คศ.๒
ครูผู้ช่วย
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

การบริหาร
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา

นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์
นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์

นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ

นางมินทิราพร มีสัจ
นายพนมเทียน ท้าวนิล

นายธาตรี พิมพ์บึง
นายจรัส ที่รัก

นางสาวศิรญ
ิ ญา เซ็นกลาง
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร

นายจักริน งานไว
นางศิริพร เหง้าศรี
นางหมอกฟ้า ที่รัก
นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์

นางสมันตชิดา ฦาชา

นางสาวรุ่งอรุณ ตรีภพ
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด

นายธานี แก้วตาบรรเจิด

นางมยุรี เสนไสย

๓๐
๒๙
๒๓
๒๗
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๑๖

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

ศศม.
วท.บ.
ฟิสิกส์
วท.บ. ชีววิทยา
ค.บ. อุตสาหกรรม
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศศ.บ. สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๕
วิทยาศาสตร์/ม.๖

วิทยาศาสตร์/ม.๒

วิทยาศาสตร์/ม.๑
วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๕
วิทยาศาสตร์/ม.๒
สังคมศึกษาฯ/ม.๓
สังคมศึกษาฯ/ม.๒, ๖
สังคมศึกษาฯ/ม.๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘

ที่
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
(ปี)

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทย
(ปี)
ฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

นางสุภารัตน์ พลยางนอก

๔๘
๔๙
๔๖
๔๕

๒๓
๑๓
๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

ค.บ. เกษตรกรรม
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
การบริหาร
กศ.ม.

๗๕ นางกรรณิการ์ แก้วนอก

๔๐

๑๒

คศ.๓

กศ.ม.

๗๖ นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว

๔๘

๑๑

คศ.๓

ศษ.ม.

๗๗

๔๔

๑๑

คศ.๓

ศษ.ม.

๗๘ นายสายัน พับพิมพ์สัย
๗๙ นางปิยะนุช ทีทา

๔๐
๔๐

๙
๙

คศ.๓
คศ.๑

ศษ.บ.
รป.บ.

๘๐

๓๒

๘

คศ.๒

๘๑ นายธวัชชัย ผลรุ่ง
๘๒ นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร

๓๘
๓๔

๗
๕

คศ.๒
คศ.๑

๘๓ นายนิวัฒน์ ธรรมมา
๘๔ นางอรวรรณ ธรรมทอง

๕๙
๕๘

๓๒
๓๘

๘๕ นายพีระสันต์ ประไกรวัน
๘๖ นางวิชริญฎา พรมเย็น

๕๖
๔๙

๘๗ นายโกเมนทร์ นามวงษ์
๘๘ นายสันติชัย พรหมศิลา

นายชุมพล น้อยถนอม
นายทัตเทพ อภิเดชาชัย

นายบัญญัติ ชมชื่นดี

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

สังคมศึกษาฯ/ม.๔

๑๖
๑๖
๑๘
๑๘

๙๘
๒๖
๒๖
๑๑๒

สังคมศึกษาฯ/ม.๑, ๒
สังคมศึกษาฯ/ม.๔, ๖

สังคมศึกษาฯ/ม.๒

การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา

สังคมศึกษาฯ/ม.๑

๑๘

๒๖

สังคมศึกษาฯ/ม.๒

๑๕

๑๐๖

สังคมศึกษาฯ/ม.๑

๑๗

๒๖

รัฐศาสตร์

สังคมศึกษาฯ/ม.๕

รัฐประศาสน
ศาสตร์

สังคมศึกษาฯ/ม.๑

๑๕
๑๖

๖๔
๑๑๒

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน
(สังคมศึกษา)

สังคมศึกษาฯ/ม.๒, ๕

ร.ป.ม.

นโยบายสาธารณะ

สังคมศึกษาฯ/ม.๔

ศษ.ม.

การบริหาร
การศึกษา

สังคมศึกษาฯ/ม.๑,๒,๔,๕

๑๖
๑๗
๑๗

๒๖
๔๗
-

คศ.๓
คศ.๔

ศษ.ม.
ศน.ม.

พลานามัย

สุขศึกษาฯ/ม.๓

การบริหาร
การศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๑

๑๘
๑๗

๙๔
๓๘

๓๔
๑๒

คศ.๓
คศ.๓

ค.บ. สังคมศึกษา
การบริหาร
กศ.ม.

๑๒
๑๖

๓๘
๔๐

๔๖
๔๒

๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓

วท.บ.
กศ.ม.

พลศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๔

การบริหาร
การศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๔, ๖

๑๕
๑๘

๘๖
๓๘

๘๙ นายธนกฤต โพธิลกั ษณ์

๓๖

๑๒

คศ.๓

กศ.ม.

การบริหาร
การศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๑,๒,๓

๑๙

๘๖

๙๐ นางวารุณี โพธิลักษณ์

๓๗

๑๒

คศ.๓

กศ.ม.

การบริหาร
การศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๒, ๔

๑๖

๘๖

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๔๗
๕๐
๕๙
๖๐

๒๓
๒๕
๓๗
๓๗

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

ศษ.ม. พลศึกษา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ค.บ. บรรณารักษ์
การบริหาร
กศ.ม.

สุขศึกษาฯ/ม.๑,๕,๖

๑๘
๑๘
๒๑
๑๕

๓๘
๕๙
๒๘
๒๔

๙๕ นายชาญชัย คาสีแก้ว
๙๖ นายนิติวุฒิ แก้วรักษา

๔๗
๓๖

๑๑
๑๑

คศ.๒
คศ.๓

ค.บ.
ค.ม.

๑๙
๑๒

๓๖
๔๒

๙๗ นายธนรัตน์ นามเดช

๓๕

๙

คศ.๒

ศป.บ. ดุริยางคศิลป์

๒๐

๓๔

นางสาวศศิมา นันนิทยเภรี

นางสาวนวภัทร ตระกูลพร

นายเวียงชัย จรรยาศรี

นายพีรเดช เสนไสย
นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภู
นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์

การศึกษา

การศึกษา

สุขศึกษาฯ/ม.๕
สุขศึกษาฯ/ม.๔, ๕

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๕
ศิลปะ/ม.๑,๒,๔,๖

ศิลปะ/ม.๑

ดนตรีศึกษา

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕

การบริหาร
การศึกษา

ศิลปะ/ม.๖
ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๙

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
(ปี)

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทย
(ปี)
ฐานะ

วุฒิ

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา

ศิลปะ/ม.๓,๔

นวัตกรรม
หลักสูตรฯ

การงานอาชีพฯ/
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

๑๘
๑๕
๑๗

๑๐๘
๔๖
๖๕

๑๒
๑๗
๑๕
๒๐
๑๘
๒๑
๑๗
๒๐
๑๖
๑๔

๖๕
๑๑๕
๘๖
๘๙
๑๒๐
๑๑๓
๕๓
๑๐๐
๗๔
๓๒

สาขาวิชา

๙๘ นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ดา
๙๙ นางระเพ็ญทอง ท้าวนิล
๑๐๐ นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์

๒๙
๔๖
๕๙

๒
๗
๓๕

๑๐๑ นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ์
๑๐๒ นางนงลักษณ์ ประไกรวัน
๑๐๓ นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
๑๐๔ นายจักรพันธ์ ทองผาย
๑๐๕ นายกษิภัท อย่างบุญ
๑๐๖ นายสราวุธ ศรียางนอก

๕๙
๕๑
๔๓
๔๑
๔๐
๔๒

๓๗
๒๕
๒๐
๑๒
๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

ค.บ.
พลศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพฯ/ม.๒

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

การงานอาชีพฯ/ม.๑,๒,๓,๕

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
วศ.บ. อุตสาหกรรม

การงานอาชีพฯ/ม.
,๒,๓,๔,๕,๖

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายขวัญชัย หายหัตถี

๓๖
๓๙
๔๒
๔๑

๑๒
๑๒
๑๒
๑๐

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

กศ.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.

๑๑๑ นางฐาปณี เกตุภูเขียว

๔๖

๘

คศ.๑

ศศ.บ.

๑๑๒ นางสุภานันท์ นามวงษ์

๓๗

๗

คศ.๑

บธ.บ.

๑๑๓ นางจิตตวีร์ จรัญวัน

๕๗

๓๖

คศ.๓

ศศ.บ.

ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ

๑๑๕
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

นางสาวธัญญารัตน์ คามวุฒิ

๕๙
๕๑
๕๖
๔๗
๔๓
๔๓
๓๗
๓๘
๓๙
๓๙

๓๐
๒๘
๓๓
๒๒
๒๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒

ศศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.

๑๒๔ นายสินธุ์ สมีพวง
๑๒๕ นางสาวคมคาย เจริญอินทร์
๑๒๖ นางเกศินี ทองสรรค์

๓๙
๓๔
๓๔

๑๑
๑๐
๖

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๑

ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

นางวิทชรียา ทองผาย
นางสุทธาสินี กันยาสุด
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์

นางศิตาพร ธรรมมา
นางรินลญา วัชโรปกรณ์
นางวงเดือน รุมฉิมพลี
นางนงนุช เตชะตานนท์
นางสาวอารยา มังคละ

นางรดา กาลวิบลู ย์
นางปราณี สังข์น้อย
นางอานวยพร ชนม์นภัทร

นางสุกัญญา ศรีภูมิ

ครูผู้ช่วย ศษ.บ.
คศ.๑
ค.บ.
คศ.๔ ศษ.ม.

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

การบริหารการศึกษา

ศิลปะ/ม.๑,๔

การงานอาชีพฯ/
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

การงานอาชีพฯ/ม.๑,๖

การงานอาชีพฯ/ม.
๑,๒,๓,๖
การงานอาชีพฯ/ม.๑,๓

การบริหารการศึกษา

การงานอาชีพฯ/
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

การบริหารการศึกษา

การงานอาชีพฯ/ม.๑,๒,๓

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

การงานอาชีพฯ/ม.๒,๔,๕

อาหารและ
โภชนาการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

การงานอาชีพฯ/ม.๑,๔,๖

๑๙

๗๑

การงานอาชีพฯ
/ม.๑- ๖รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาต่างประเทศ/ม.๖

๑๙
๑๔

๔๔
๒๖

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ/ม.๕

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ/ม.๔

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ/ม.๓

จิตวิทยา
การศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ/ม.๕

๑๙
๒๐
๑๖
๑๖
๑๙
๑๖
๑๖
๑๙
๑๖
๑๙

๔๐
๔๐
๓๒
๔๐
๙๖
๗๔
๗๔
๑๑๒
๑๖

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ/ม.๔

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ/ม.๒

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ/ม.๑

๑๘
๑๘
๑๗

๑๑๒
๔๒
๔๐

ภาษาต่างประเทศ/ม.๕
ภาษาต่างประเทศ/ม.๔
ภาษาต่างประเทศ/ม.๓
ภาษาต่างประเทศ/ม.๖
ภาษาต่างประเทศ/ม.๑
ภาษาต่างประเทศ/ม.๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๐
อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทย
(ปี)
ฐานะ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
(ปี)

๑๒๗

นางสาวไอยริณรัตน์ วังขันธ์

๓๔

๖

๑๒๘ นางสุกัลยา แววไธสง

๕๒

๑๒๙ นางสาวสุภาพร ผลสนอง
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕

นายอานนท์ ไร่ขาม
นายวุฒิไกร ปิดตาฝ้าย

นายพัศกร คาโคตร
นางปริศนา คาโคตร
นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ

นางปราณี มาตย์นอก

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้/
ชั้น

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

วุฒิ

สาขาวิชา

คศ.๑

ศษ.บ.

การสอนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ/
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

๒๒

๔๘

๒๗

คศ.๓

ศษ.ม.

หลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ/ม.๖

๑๙

๓๔

๓๘

๖

คศ.๑

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาต่างประเทศ/ม.๔,๕,๖

๒๒

๔๒

๔๕
๒๙
๕๑
๔๙
๕๙
๔๖

๕
๔
๒๗
๒๑
๓๕
๒๓

คศ.๑
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

พธ.บ ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
สุขศึกษา
ค.บ. บรรณารักษ์

ภาษาต่างประเทศ/ม.๒

๑๘
๑๗
๑๓
๒๕
๑๓
๒

๓๔
๓๔
๒๔๓
๙๐
๓๒
๓๘

ภาษาต่างประเทศ/ม.๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ม.๕,๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓.๒ พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)
ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น

๒๑
๑๒
๑๘
๑๘

๖๔
๖๙
๒๔

อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น

๑๘
๑๗
๑๘

๓๒
-

อบจ.ขอนแก่น
สมาคมฯ
อบจ.ขอนแก่น

๓๘
๓๒
๓๔
๓๔
๒๔

อายุ
(ปี)

อายุ
งาน
(ปี)

๓๔
๓๙
๔๔
๓๖

๑๑
๗
๘
๑๓
๑๔
๕
๕

วท.บ.

นายกวี แสนยามูล

๔๔
๔๔
๓๘

๘ นายชาครีย์ นาชิต
๙ นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา
๑๐ นางพรทิพย์ วรรณคา

๓๕
๔๐
๒๘

๖
๔

กศ.บ.

การสอนสุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ/ม.๑,๒, ๔

ศศ.บ.

พัฒนาชุมชน

แนะแนว ม.๓

๓

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ/ม.๑,๒,๓

๑๑

นางสาวหนึ่งฤทัย พัชราชีวิน

๓๒

๒

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล

ภาษาต่างประเทศ/ม.๑,๒

อบจ.ขอนแก่น

๒๐
๑๓
๑๖
๒๑

๑๒

นางสาวชืน่ กมล เทินไพร

๒๕

๘ เดือน

ค.บ.

สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๓ อบจ.ขอนแก่น

๑๘

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
๓
๔

นางสาวสุวมิ ล กล้าเกิด

๕
๖
๗

นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ

นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ์

นายปรีชา ปล้องยาง
นางสาวปริศนา หายหัตถี

นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ ชั้น

วุฒิ

สาขาวิชา

กศ.บ.

ภาษาไทย
ชีววิทยา
ศิลปศึกษา

ภาษาไทย/ม.๒,๓

การบริหาร
การศึกษา

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕

ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.

ก่อสร้าง
ค.บ. ศิลปศึกษา
พธ.บ. สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์/ม.๔,๕
ศิลปะ/ม.๒,๔,๕

การงานอาชีพฯ/ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

สังคมศึกษาฯ/ม.๓
สังคมศึกษาฯ/ชั้น ม.๒,๓

จ้างด้วยเงิน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๑

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๓
๑๔
๑๕

นางสาววิภาวี สมอหมอบ

๑๖

อายุ
(ปี)

อายุ
งาน
(ปี)

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ ชั้น

๖ เดือน กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๑

นางสาวธนัตตา กองเพชร

๒๕
๒๕
๒๔

๖ เดือน

นางสาวโสรยา แก้วทุม

๒๘

๑๐ เดือน

นางสาวนิธิมา รินสาธร

จ้างด้วยเงิน

๖ เดือน กศ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ/ม.๔,๖

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ/ม.๒,๓

อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น

ศ.บ.

ศิลปะดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๕

อบจ.ขอนแก่น

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๑๘
๑๘
๑๗

๒๔

๑๙

-

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๓.๒ พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)
อายุ

อายุ
งาน

๑๗ Miss Aileen
Bayer

๔๗

๒

๑๘ Mrs Claire Joy
Wong

๔๑

๒

๑๙ Miss Lyu Jinjin

๒๖

๑

๒๐ Mr. Richard
Carillo

๓๑

๒

๒๑ Mr. Pierre

๔๙

๑
ภาค
เรียน

Grade
๑๒

๔๗

๑
ภาค
เรียน

Grade
๑๒

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

Janse van
Rensburg
๒๒ Mrs. Amanda

van Der Hoven

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ ชั้น

จ้างด้วยเงิน

Bachel
or
Of
educati
on
Bachel
or
Of
Science
Bachel
or
Of
educati
on
Bachel
or of
Techno
logy

Elementary
Education

ภาษาต่างประเทศ/
ม.๓, ม.๕

เงินรายได้
สถานศึกษา

๑๖

-

Accountanc ภาษาต่างประเทศ/
ม.๑,๒
y

เงินรายได้
สถานศึกษา

๑๖

-

English

ภาษาต่างประเทศ/
ม.๒,๓,๔

เงินรายได้
สถานศึกษา

๒๐

-

Hotel and
restaurant
Manageme
nt
-

ภาษาต่างประเทศ/
ม.๑/๓

เงินรายได้
สถานศึกษา

๖

-

ภาษาต่างประเทศ/
ม. ๑, ม.๔

อบจ.ขอนแก่น
(โครงการ
อาสาสมัคร
ผู้วิจัย)

๑๕

-

-

ภาษาต่างประเทศ/
ม.๒, ม.๓

อบจ.ขอนแก่น
(โครงการ
อาสาสมัคร
ผู้วิจัย)

๑๔

-

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๒

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่
๑

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวปาณิศา จงเทพ

อายุ
๕๐

ตาแหน่ง
ผช.จนท.
โภชนาการ

วุฒิ
คศ.บ.

ปฏิบัติหน้าที่
งานการเงิน

จ้างด้วยเงิน
อบจ.ขอนแก่น

งานบุคลากร

อบจ.ขอนแก่น

ค.บ.

สาขา
คหกรรม
ศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย

๒

นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์

๓๘

ผช.จนท.
โสตทัศนศึกษา

กศ.ม.

๓

นางสาวกาไร ซึ่งเสน

๓๙

จนท.บริหาร
งานทั่วไป

งานพัสดุ

อบจ.ขอนแก่น

๔

นางสาวกัญชลิตา วงศ์จารย์

๓๖

ผู้ช่วย
เจ้าพนักงาน
ธุรการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

งานวิชาการ

อบจ.ขอนแก่น

๕

นายณัฐพล พานนท์

๓๗

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ

วท.บ.

งานวิชาการ

อบจ.ขอนแก่น

ศศ.บ.

งานพัสดุ

อบจ.ขอนแก่น

๗

นางสาวศุภนิตย์ ปานาราช ๔๕ ผช.เจ้าหน้าที่
พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้า
นายรัตนชาติ รัตนสมบัติ ๓๒

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
การจัดการ

๖

บธ.บ.

การตลาด

งานวิชาการ

อบจ.ขอนแก่น

๘

นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ์

๓๙

วท.บ.

สัตวศาสตร์

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

อบจ.ขอนแก่น

๙

นายชัชวาลย์ วรรณาหาร

๔๓

ศศ.บ.

พัฒนาท้องถิ่น

๒๙

ปวส.

การเงินการบัญชี

๑๑ นางสาวเกศทิพย์ จันทะเนตร

๓๕

ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผช.จนท.การเงิน
การบัญชี
ผช.จนท.การเงินการ
บัญชี
จนท.งานธุรการ
ฝ่ายบริการ

อบจ.ขอนแก่น

๑๐ นางสาวนิชาภัทร มุมอภัย

ผช.จนท.การเงิน
การบัญชี
ผช.จนท.การเงิน
การบัญชี
จนท.ฝ่ายบริการ

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

บธ.บ.

การจัดการ
เคมี

นายวิภัทร ดีสม
นางสาวยุวดี แก้วรักษา
นางสมบูรณ์ สมีพวง
๑๗ นายมนตรี สุดเฉลียว

๒๙
๒๖
๒๗
๓๕
๓๗
๒๕

วิทยาการคอมฯ

งานสารบรรณ
วิทยาศาสตร์
งานพัสดุ

การตลาด

เจ้าหน้าที่งานอนามัย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายปกครอง
จนท.ฝ่ายปกครอง

๑๘ นางสาวยุพเรส แสงบัว

๒๔

เจ้าหน้าที่

วท.บ.

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
เทคโนโลยีชีวภาพ

สมาคมฯ
อบจ.ขอนแก่น
สมาคมฯ
สมาคมฯ
สมาคมฯ
สมาคมฯ

จนท.งานแผนงาน

สมาคมฯ

ท้าว
๑๙ นายสิทธิพล อุปแก้ว

๒๔

เจ้าหน้าที่

วท.บ

วิทยาศาสตร์
การกีฬา

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการ

สมาคมฯ

๒๐ นางสาวพัฒทิรา โคตศิริ

๒๖

เจ้าหน้าที่

ค.บ.

คณิตศาสตร์

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ฝ่ายวิชาการ

สมาคมฯ

๒๒

เจ้าหน้าที่

บช.บ.

การบัญชี

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สมาคมฯ

๒๑

นางสาวณัฎฐยา อัศวพัฒนากูล
นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้

นางสาวบุญพิพัฒน์ ประสิทธิ์นอก

พนักงานการเงิน
และบัญชี
จนท.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

ค.บ.

วท.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ

อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๓
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๒๒ นางสาวกนกวรรณ สระรัมย์
๒๓ นายนิรัตน์ ดีสม
๒๔ นายภาณุพงศ์ พฤกษา
สิทธิ์
๒๕ นายสาคร มุมอภัย

อายุ
๒๔

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่

วุฒิ
วท.บ

๕๕

ช่างครุภัณฑ์๓

ปวช.

๕๓

ช่างครุภัณฑ์๓

๕๒

๕๖
๒๖ นายสนั่น วะชะโก
๔๕
๒๗ นายไพบูลย์ อูปแก้ว
๒๘ นายจักรภพ เอี่ยมศิริอารีย์รัตน์ ๔๕

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

จ้างด้วยเงิน
สมาคมฯ

ช่างไม้

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

ม.๖

-

ยาม

อบจ.ขอนแก่น

พนง.ขับ
เครื่องจักร
ขนาดกลาง

ปวส.

ช่างยนต์

พนักงานขับรถ

อบจ.ขอนแก่น

พนง.จ้างทั่วไป

ม.๖

-

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

พนง.จ้างทั่วไป

ม.๖

-

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

ม.๖

-

พนักงานขับรถ

อบจ.ขอนแก่น

ป.๔

-

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย

นายคม สายหยุด

๕๘

พนง.จ้าง
ตามภารกิจ
พนง.จ้างทั่วไป

นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก

๔๕

พนง.จ้างทั่วไป

ม.๖

-

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

นายธารงเจตน์ กิจปกรณ์สันติ

๔๕

พนง.จ้างทั่วไป

ป.๖

-

พนักงานขับรถ

อบจ.ขอนแก่น

นายบุญจันทร์ แสนบุญ

๔๓

พนง.จ้างทั่วไป

ป.๖

-

นักการ

อบจ.ขอนแก่น

นางบรรจง จาปามาตย์

๔๘

ป.๖

-

แม่บ้าน

สมาคมฯ

๓๔ นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง

๕๗

พนง.จ้าง
ตามภารกิจ
พนง.จ้าง
ตามภารกิจ

ปวส.

แม่บ้าน

สมาคมฯ

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางหนูกาญจน์ ประสิทธิ์นอก

๔๒ ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๓

การเงินและ
การธนาคาร
-

แม่บ้าน

สมาคมฯ

นายสมศักดิ์ โคตรนู

๕๑ ลูกจ้างชั่วคราว

ป.๖

-

นักการ

สมาคมฯ

นายทวี ด้วงชมพู

๕๘ ลูกจ้างชั่วคราว

ป.๔

-

นักการ

สมาคมฯ

นายไพรัช อูปแก้ว

๔๘ ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๓

-

นักการ

สมาคมฯ

นายอนันต์ เหล่าธนู

๕๙ ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๖

-

นักการ

สมาคมฯ

นายวานิช อรัญมาลา

๓๕ ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๖

-

นักการ

สมาคมฯ

นางไกรสร สีแสน

๕๑ ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๖

-

แม่บ้าน

สมาคมฯ

นายอนุเชษฐ์ ดาด้วงโรม

๓๕ ลูกจ้างชั่วคราว

นศ.บ.

นิติศาสตร์

ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา
วอลเลย์บอล

สมาคมฯ

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นายสุเมธ วะชะโก

๓๑

ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๓

-

นักการ

สมาคมฯ

นายสนธิยา โพธิ์พร

๕๔ ลูกจ้างชั่วคราว

ป.๔

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมาคมฯ

นายสาเนียง ประทุมวา

๔๖ ลูกจ้างชั่วคราว

ป.๖

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมาคมฯ

นายไพรัช นิลหล้า

๔๘ ลูกจ้างชั่วคราว

ปวช.

เกษตรกรรม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมาคมฯ

นายวรรณผล นาเพชร

๔๓ ลูกจ้างชั่วคราว

ป.๖

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมาคมฯ

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๔

๓.๔ สรุปจานวนบุคลากร
๓.๔.๑ จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภท/ตาแหน่ง
ต่ากว่า

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

๑
๓
๔

-

๑
๓
๔

๒

๖๓
๑๕
๔

๖๘
๑
-

-

๑๓๑
๑๖
๖

๒

๘๒

๖๙

-

๑๕๓

๕
๖
๓
๑๒
๒๖
๒๘

๗
๑๑
๑
๑๙
๑๐๑

๒
๒
๗๕

-

๑๔
๑๗
๓
๑๓
๔๗
๒๐๔

ปริญญาตรี
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
รวม
๒. สายงานการสอน
- ข้าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ้าง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)
ครูต่างชาติ
รวม
๓. สายงานสนับสนุนการสอน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปริญญาตรี

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามประเภทตาแหน่ง

๓.๔.๒ จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๒
๒๒
๓๐
๒๑
๑๐
๑๑
๑๔
๒๗
๕
๑๕๒

๗.๘๙
๑๔.๔๗
๑๙.๗๔
๑๓.๘๒
๖.๕๘
๗.๒๔
๙.๒๑
๑๗.๗๖
๓.๒๙
๑๐๐

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
๑๗.๐๘
๑๖.๓๕
๑๕.๗๗
๑๗.๓๔
๑๗.๐๕
๑๗.๒๗
๑๕.๔๐
๑๖.๒๔
๒๐.๓๓
๑๖.๙๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๖

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.๔.๓ จานวนข้าราชการครูจาแนกตามวิทยฐานะ
กลุ่มสาระฯ
๑. ผู้บริหาร
๒. ภาษาไทย
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. สังคมศึกษาฯ
๖. การงานอาชีพฯ
๗. ภาษาต่างประเทศ
๘. ศิลปะ
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

ครูผู้ช่วย
๑
๑
๒

คศ.๑
๒
๒
๕
๑
๑๐

คศ.๒
๕
๔
๓
๒
๑
๒
๑๗

คศ.๓
๔
๖
๑๗
๒๕
๑๒
๑๐
๑๓
๔
๘
๔
๑๐๓

คศ.๔
๑
๑
๑
๓

รวม
๔
๑๑
๒๒
๒๙
๑๖
๑๓
๑๙
๘
๙
๔
๑๓๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๗

แผนภูมิแสดงร้อยละของข้าราชการครูจาแนกตามวิทยฐานะ

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณีีวันท่ ๑๐ีมิถุนายนีของปีการศึกษาท่รายงาน)
๔.๑ จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓,๑๓๑ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๑๓
๑๓
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

รวมทั้งสิ้น

๗๔

เพศ
ชาย

หญิง

๒๓๒
๒๐๘
๑๙๘
๑๗๘
๒๐๐
๑๖๕

๓๕๐
๓๖๙
๓๐๕
๓๑๙
๓๑๑
๒๙๖

๑,๑๘๑ ๑,๙๕๐

รวม

จานวนเฉลี่ย
ต่อห้อง

๕๘๒
๕๗๗
๕๐๓
๔๙๗
๕๑๑
๔๖๑

๔๔.๗๗
๔๔.๓๘
๔๑.๙๒
๔๑.๔๒
๔๒.๕๘
๓๘.๔๒

๓,๑๓๑

๔๒.๓๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๘

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน

ชาย - คน

หญิง - คน รวม จานวน - คน

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ๒๐.๖๐ : ๑ เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

๔.๒ จานวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
จานวนห้องเรียน
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๐ ๖๑ ๖๒
ช
ญ
รวม
ช
ญ
รวม
ช
ญ
รวม
๒๑๔
๓๗๓
๕๘๗
๒๓๒
๓๕๐
๕๘๒
๑๒ ๑๓ ๑๓ ๒๓๐ ๓๒๕ ๕๕๕
๒๑๗
๓๑๖
๕๓๓
๒๐๘
๓๖๙
๕๗๗
๑๓ ๑๒ ๑๓ ๒๐๖ ๓๓๙ ๕๔๕
๑๘๗
๓๒๐
๕๐๗
๑๙๘
๓๐๕
๕๐๓
๑๓ ๑๓ ๑๒ ๒๒๔ ๓๔๒ ๕๖๖
๓๘ ๓๘ ๓๘ ๖๖๐ ๑,๐๐๖ ๑,๖๖๖ ๖๑๘ ๑,๐๐๙ ๑,๖๒๗ ๖๓๘ ๑,๐๒๔ ๑,๖๖๒
๒๐๓
๓๑๓
๕๑๖
๑๗๘
๓๑๙
๔๙๗
๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗๑ ๓๐๘ ๔๗๙
๑๖๗
๒๙๗
๔๖๔
๒๐๐
๓๑๑
๕๑๑
๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๖๗ ๓๑๐ ๔๗๗
๑๖๐
๒๙๔
๔๕๔
๑๖๕
๒๙๖
๔๖๑
๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗๕ ๓๓๖ ๕๑๑
๓๖ ๓๖ ๓๖ ๕๑๓ ๙๕๔ ๑,๔๖๗ ๕๓๐ ๙๐๔ ๑,๔๓๔ ๕๔๓ ๙๒๖ ๑,๔๖๙
๗๔ ๗๔ ๗๔ ๑,๑๗๓ ๑,๙๖๐ ๓,๑๓๓ ๑,๑๔๘ ๑,๙๑๓ ๓,๐๖๑ ๑,๑๘๑ ๑,๙๕๐ ๓,๑๓๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๙

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๐

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. สุขศึกษาฯ
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพฯ
๘. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

นักเรียน
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

ร

มส

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

๗๕๕

๓๘๕

๔๓๔

๒๗๕

๑๙๓

๖๒

๑๖

๑๗

๑๔

-

๓.๒๑

๐.๘๐

๕๗๒

๓๖๑

๖๑๓

๖๙๔

๖๔๔

๒๔๒

๑๘๖

๒๘

-

-

๒.๖๘

๐.๙๐

๗๘๔

๕๒๔

๗๓๘

๔๒๒

๒๗๓

๙๔

๑๑๗

๔๖

๙

-

๓.๐๓

๐.๘๙

๒,๒๘๙

๑,๐๖๗

๘๔๘

๔๙๐

๓๒๖

๒๑๐

๑๓๐

๓๖

๓๐

-

๓.๒๙

๐.๘๕

๒,๖๑๔

๓๖๓

๑๙๘

๑๒๓

๕๕

๒๐

๑๓

๒

๗๖

-

๓.๗๗

๐.๕๑

๒,๒๘๔

๔๘๗

๔๓๗

๒๓๘

๒๒๒

๑๑

๑๙

๙

๒๔

-

๓.๕๗

๐.๖๗

๑,๖๑๑

๓๑๔

๑๕๙

๗๔

๔๑

๑๘

๑๔

๔

๖๙

-

๓.๗๓

๐.๕๖

๑,๒๒๖

๔๙๘

๖๒๙

๖๓๖

๖๐๑

๒๐๐

๑๔๑

-

๑๓

-

๒.๙๙

๐.๘๙

๒๗,๓๖๗

๑๒,๑๓๕

๓,๙๙๙

๔,๐๕๖

๒,๙๕๒

๒,๓๕๕

๘๕๗

๖๓๖

๑๔๒

๒๓๕

-

๓.๒๗

๐.๘๖

๑๐๐.๐๐

๔๔.๓๔

๑๔.๖๑

๑๔.๘๒

๑๐.๗๙

๘.๖๑

๓.๑๓

๒.๓๒

๐.๕๒

๐.๘๒

-

๒,๑๕๑
๓.๓๔๐
๓,๐๐๗
๕,๔๒๖
๓,๔๖๔
๓,๗๓๑
๒,๓๐๔
๓,๙๔๔

S.D.

จานวน

๑,๕๗๔
๑,๕๔๖
๒,๐๔๖
๔,๒๐๔
๓,๑๗๕
๓,๒๐๘
๒,๐๘๔
๒,๓๕๓

ร้อยละ

๗๓.๑๘
๔๖.๒๙
๖๘.๐๔
๗๗.๔๘
๙๑.๖๖
๘๕.๙๘
๙๐.๔๕
๕๙.๖๖
๒๐,๑๙๐ ๗๓.๗๗

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๓.๗๗
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑) ถึง
๒๔.๘๕
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๓๘

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๑

๕.๑.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. สุขศึกษาฯ
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพฯ
๘. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๔

๑.๕

๑

๕๙
๗๔๙ ๔๑๖ ๕๘๗ ๓๕๘ ๑๓๓ ๒๘

๑๘
๗
๒๕
๒๙
๕
๑
๓

๒,๑๖๔
๒,๒๘๔
๕,๒๘๑
๓,๘๑๐
๒,๙๒๗
๑,๕๖๓
๗๕๕
๓,๗๓๔

๙๐๕

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๐

ร

มส

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

๒
๔
๒๑
๑๓
๑๐
๑
๑๔
๒๗
๙๒

-

๓.๓๒
๓.๒๖
๓.๑๔
๓.๕๓
๓.๗๖
๓.๘๔
๓.๖๕
๒.๙๔
๓.๓๕

๐.๔๑

-

๑,๓๗๒

๑,๐๒๓

๑,๓๗๓

๙๐๑

๔๕๙

๑๐๑

๑,๙๑๙

๗๙๓

๖๙๘

๒๔๗

๗๙
๑,๑๘๗
๒๖๑ ๑๐๑ ๔
๔๙๕ ๑๐๗ ๖๖ ๓๘

๗๘
๒๗
๖
๒๐

๓๐
๑๐
๒
๑๑

๙๑๐

๖๕๖

๗๓๗

๕๔๔

๔๕๑

๒๔๕

๒๒,๕๑๘

๙,๖๔๘

๔,๐๙๙

๔,๑๘๘

๒,๓๘๑

๑,๓๕๗

๔๘๖

๑
๒
๖
๓
๒
๑
๑๔๐ ๒๔
๒๒๘ ๓๙

๑๐๐.๐๐

๔๒.๘๕

๑๘.๒๐

๑๘.๖๐

๑๐.๕๗

๖.๐๓

๒.๑๖

๑.๐๑

๒,๑๑๑

๔๒๒

๔๒๑

๓๖๔

๒๑๐

๒๖๒

๑๘๓

๐.๑๗

นักเรียน
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป
S.D.

จานวน
๐.๗๖
๐.๖๗
๐.๗๐
๐.๖๑
๐.๔๖
๐.๓๔
๐.๖๒
๐.๙๐
๐.๗๔

๑,๖๙๑
๑,๗๕๒
๓,๗๖๘
๓,๔๑๐
๒,๗๙๔
๑,๕๔๙
๖๖๘
๒,๓๐๓

ร้อยละ

๗๘.๑๔
๗๖.๗๑
๗๑.๓๕
๘๙.๕๐
๙๕.๔๖
๙๙.๑๐
๘๘.๔๘
๖๑.๖๘
๑๗,๙๓๕ ๗๙.๖๕

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๙.๖๕
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑) ถึง
๑๙.๗๗
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๐.๕๘

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๒

๕.๑.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. สุขศึกษาฯ
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพฯ
๘. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

๒,๑๓๘
๓,๔๒๓
๓,๕๕๙
๕,๔๐๑
๓,๔๔๒
๓,๗๐๑
๑,๑๔๕
๓,๙๒๐

๖๔๕

๓๕๕

๔๑๐

๒๙๘

๒๑๓

๑๖๕

๓๒

๗๐๖

๓๖๘

๖๘๑

๖๓๙

๖๓๘

๒๕๒

๑๓๔

๑,๑๕๘

๕๒๑

๕๖๓

๕๕๗

๓๙๘

๑๓๖

๑๔๐

๒,๔๔๘

๙๑๙

๖๗๘

๔๔๙

๔๐๑

๒๖๓

๒๐๑

๔๙
๒,๕๘๘
๔๒๕ ๒๗๒ ๑๓๙ ๑๑๗ ๕๖
๖๕๐ ๑๓๓ ๑๐๐ ๗๓ ๔๗ ๓๘

๖๓
๙๕
๗๗

๙๐๖

๕๑๗

๖๔๔

๗๔๙

๗๓๐

๒๓๐

๑๓๐

๒๖,๗๒๙

๑๑,๕๐๔

๓,๕๙๕

๓,๕๗๔

๓,๐๗๕

๒,๖๖๕

๑,๑๘๙

๘๒๗

๑๑ ๙
๕
๑๖ ๗๐
๒ ๔๐
- ๕๒
๙
๔ ๒๓
๑๓ ๑
๕๑ ๒๐๔

๑๐๐.๐๐

๔๓.๐๔

๑๓.๔๕

๑๓.๓๗

๑๑.๕๐

๙.๙๗

๔.๔๕

๓.๒๖

๒,๔๐๓

๓๕๗

๒๒๖

๑๗๑

๑๒๑

๐.๑๙

ร

๐.๗๖

มส
-

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

๓.๐๕
๒.๗๙
๓.๐๖
๓.๒๘
๓.๖๔
๓.๖๓
๓.๓๗
๒.๘๕
๓.๒๐

นักเรียน
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป
S.D.

จานวน

ร้อยละ
๖๕.๙๕

๐.๘๘

๑,๔๑๐
๑,๗๕๕
๒,๒๔๙
๔,๐๔๕
๒,๙๘๖
๓,๒๘๕
๘๘๓
๒,๐๖๗

๐.๙๐

๑๘,๖๗๓

๖๙.๘๖

๐.๘๗
๐.๘๗
๐.๙๐
๐.๘๘
๐.๖๙
๐.๗๑
๐.๙๖

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๙.๘๖
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑) ถึง
๒๙.๑๙
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๐.๙๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕๑.๒๗
๖๓.๐๐
๗๔.๘๙
๘๖.๗๕
๘๘.๗๖
๗๗.๑๒
๕๒.๗๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๓

๕.๑.๔ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. สุขศึกษาฯ
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพฯ
๘. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒,๑๕๓ ๗๒๙ ๕๑๔ ๔๕๑ ๒๕๔
๒,๒๗๔ ๙๒๔ ๕๑๐ ๕๕๗ ๒๐๔
๔,๑๕๘ ๘๐๖ ๙๖๗ ๑,๑๕๗ ๗๒๙
๓,๗๘๕ ๑,๘๕๗ ๙๕๕ ๖๑๕ ๒๒๕
๒,๖๐๐ ๑,๗๗๓ ๔๑๗ ๒๖๙ ๕๗
๑,๕๙๗ ๑,๓๒๐ ๒๒๔ ๒๓ ๑๔
๑,๗๔๖ ๑,๕๕๘ ๙๕ ๕๒ ๓๑
๓,๗๒๒ ๑,๒๘๖ ๕๘๖ ๕๙๓ ๖๒๐

๑.๕

๑

๐

มส

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

๓๖
๕๘ ๑๓
๓๙๓ ๔๙
๖๖ ๒๒
๔๒ ๑๗
๑๒ ๑
๘
๑

๑๔
๕
๓๔
๑๑
๙
๒
๘๗

๑ ๒๑ ๓
๒ ๒๑ ๑ ๓๓ ๑ ๑๕ ๑
๑
๒๙ ๖ ๑๐
๓๕ ๑๐๐ ๑๐

๓.๓๐
๓.๔๔
๓.๐๙
๓.๕๖
๓.๗๒
๓.๘๘
๓.๙๑
๓.๑๒
๓.๔๓

๒
๑๓๓

๓๕๗

๑๔๘

๒๒,๐๓๕

๑๐,๒๕๓

๔,๒๖๘

๓,๗๑๗

๒,๑๓๔

๑,๐๖๙

๒๘๗

๑๖๒

๑๐๐.๐๐

๔๖.๕๓

๑๙.๓๗

๑๖.๘๗

๙.๖๘

๔.๘๕

๑.๓๐

๐.๗๔

๐.๑๖

ร

๐.๔๕

นักเรียน
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป
S.D.

จานวน

ร้อยละ
๗๘.๖๘

๐.๘๗

๑,๖๙๔
๑,๙๙๑
๒,๙๓๐
๓,๔๒๗
๒,๔๕๙
๑,๕๖๗
๑,๗๐๕
๒,๔๖๕

๐.๖๙

๑๘,๒๓๘

๘๒.๗๗

๐.๖๙
๐.๕๙
๐.๖๗
๐.๕๕
๐.๕๑
๐.๓๓
๐.๓๑

๐.๐๕

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๒.๗๗
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑) ถึง
๑๖.๕๘
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๐.๖๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๘๗.๕๕
๗๐.๔๗
๙๐.๕๔
๙๔.๕๘
๙๘.๑๒
๙๗.๖๕
๖๖.๒๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๔

๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน

๖๑.๔๔

๒๙.๖๒

๓๑.๔๑

๓๔.๐๙

ระดับจังหวัด

๕๔.๓๖

๒๕.๕๗

๒๙.๙๘

๓๒.๐๑

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.)

๕๑.๑๓

๒๒.๙๖

๒๘.๖๘

๒๙.๕๐

ระดับประเทศ

๕๕.๑๔

๒๖.๗๓

๓๐.๐๗

๓๓.๒๕

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (๐-NET) ชั้น ม.๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๕

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๖๒.๙๙

ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๖๑.๔๔

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-๑.๕๕

๒๙.๖๒

-๔.๒๔

วิทยาศาสตร์

๓๓.๘๖
๔๑.๑๐

๓๑.๔๑

-๙.๖๙

ภาษาอังกฤษ

๓๐.๐๗

๓๔.๐๙

๔.๐๒

รายวิชา/ปีการศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๖

๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน

๔๖.๔๘

๒๕.๔๐

๒๘.๗๐

๓๗.๐๓

๒๘.๐๙

ระดับจังหวัด

๔๑.๓๒

๒๓.๖๑

๒๘.๕๗

๓๔.๗๙

๒๗.๕๕

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.)

๓๗.๐๐

๑๙.๖๑

๒๖.๒๙

๓๒.๘๑

๒๔.๐๔

ระดับประเทศ

๔๒.๒๑

๒๕.๔๑

๒๙.๒๐

๓๕.๗๐

๒๙.๒๐

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (๐-NET) ชั้น ม.๖

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๗

๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ภาษาไทย

ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๕๐.๙๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๔๖.๔๘

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-๔.๔๕

คณิตศาสตร์

๓๓.๐๑

๒๕.๔๐

-๗.๖๑

วิทยาศาสตร์

๓๐.๖๐

๒๘.๗๐

-๑.๙๐

สังคมศึกษา

๓๕.๐๗

๓๗.๐๓

๑.๙๖

ภาษาอังกฤษ

๓๐.๒๕

๒๘.๐๙

-๒.๑๖

รายวิชา/ปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๘

๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ
ที่

รายการ

๑. จานวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๒. จานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓. จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ

จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ
จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น

๑๐ จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น (จานวนทัง้ หมด ๔๙๖ คน)
.
มัธยมศึกษาตอนปลาย(จานวนทั้งหมด ๔๖๐ คน)

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ*

๒,๙๗๙

๙๕.๑๕

๓,๐๗๕

๙๘.๒๑

-

-

๑๕๒
๑๑๐
๑๐
๒๒
๙

๔.๘๕
๓.๕๑
๐.๓๑
๐.๗๐
๐.๒๙

-

-

๔๗๐
๔๕๙

๙๔.๗๖
๙๙.๗๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๓๙

๘. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
รายการ
๑. อาคารเรียนถาวร
๒. อาคารชั่วคราว
๓. โรงฝึกงาน
๔. หอประชุม
๕. หอประชุม(ใช้เป็นโรงอาหาร)
๖. อาคารพยาบาล
๗. อาคารศิลปะ
๘. อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ
๙. อาคารสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
๑๐. อาคารสานักงานฝ่ายปกครอง
๑๑. บ้านพักครู
๑๒. บ้านพักนักการ
๑๓. สานักงานนักการ
๑๔. อาคารอเนกประสงค์
๑๕. บ้านพักครูเรือนแถว ๒ ชั้น ๑๒ ห้อง
๑๖. โรงจอดรถบัสปรับอากาศ/โรงจอดรถยนต์/ลานจอดรถจักรยานยนต์
๑๗. อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๘. ห้องประชาสัมพันธ์
๑๙. ห้องสภานักเรียน
๒๐. ร้านค้ามินิมาร์ท
๒๑. ห้องน้า/ห้องส้วม
๒๒. สนามกีฬา
๒๓. สระว่ายน้า
๒๔. สนามเด็กเล่น

จานวน
๘ หลัง
๑ หลัง
๔ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๒ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑๕ หลัง
๒ หลัง
๒ หลัง
๒ หลัง
๑ หลัง
๔ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๘ หลัง
๘ สนาม
- สระ
- สนาม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๐

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๙..๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งของสถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักงาน
ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ และโรงเรียนพล สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ ตลอดจนสานักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่ รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง
๙.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนา
สุขอนามัยในโรงเรียน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนทา MOU ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์ SMT โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
3. โรงเรียนทา MOU เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสานักงานบังคับคดี สานักงานคุม
ประพฤติ และเรือนจาอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
4. อบจ.ขอนแก่น ทา MOU ร่วมกับคณะศิลปะกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
5. โรงเรียนมีเครือข่ายสถานศึกษา ๒๐ แห่งในสังกัด อบจ. ขอนแก่น ผู้บริหารมีการรวมตัวกันเป็น
คณะทางาน ฯ จัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดทาบัญชี การออมและการพัฒนากองทุนจากธนาคารออมสิน
8. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสถานศึกษาของชุมชน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ
9. โรงเรียนมีแหล่งภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นประเพณี ที่หลากหลาย เอื้อต่อ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
10. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่เกษตรและกสิกรรมที่สาคัญและหลากหลาย เช่นการทานาการปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้น พืชสวนครัวและพืชสมุนไพร การแปรรูป วิสาหกิจชุมชนและ แหล่งท่องเที่ยว

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๑

11. พ.ร.บ.การศึกษา เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ในการ
เรียนรู้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
12. โรงเรียนเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ อปท.๐๑๐
13. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14. ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)
ตามมาตรฐาน สสวท.”
15. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว
16. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของ
สานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
17. โรงเรียนเป็นศูนย์ Aerospace Smart School โดยการสนับสนุนจาก GISTDA
18. ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง
ข้อจากัด
1. โรงเรียนขาดการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่สามารถอ้างอิงได้ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ/ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ
3. โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่เสถียรและไม่ทั่วถึง
4. ครูขาดแรงจูงใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5. ครูขาดกระบวนการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระหรือครูผู้สอนในระดับเดียวกันการกาหนดภาระงานให้
นักเรียนไม่มีความเหมาะสม
6. ผู้เรียนบางส่วนขาดสมรรถนะที่จาเป็นและสาคัญตามหลักสูตร เช่น ทักษะการทางานร่วมกัน การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์มีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อที่ไม่เหมาะสม ติดโทรศัพท์
7. ผู้เรียนบางส่วนขาดพัฒนาการทักษะทางด้านภาษา ขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาสากลอื่น ๆ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๒

๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. โครงสร้างเวลาเรียน
1.1) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
1.3) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
1.4) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ
๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2.1) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
2.3) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
๒.๔) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๓

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจโดยกาหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
๑. โครงสร้างเวลาเรียน
1.1) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
1.3) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.4) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-จีน
1.5) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
1.6) โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ
๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2.1) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๒.๒) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
๒.๓) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๒.๔) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-จีน
๒.๕) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
๒.๖) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๔
โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม

หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งหมด

ม.๑
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

เวลาเรียน
ม.๒
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๓๖๐ี(๙นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐
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๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก)
๗๖๐ (๑๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๓๖๐ (๙นก)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๓๖๐

๔๐
๔๐
(๑๕)
๑,๓๖๐

รวม
ม.๓
๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ี(๓นก.)

๔๐
๔๐
(๑๕)

๔๐
๔๐
(๑๕)

๑,๓๖๐

๑,๔๐๐

๔,๑๒๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๕

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓) กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งหมด

ม.๑

เวลาเรียน
ม.๒

๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)

ม.๓

รวม

๒,๖๔๐ (๖๖
๘๘๐ (๒๒นก.)
นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ี(๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

๓๖๐ี(๙นก.)

๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๘๐ (๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๗๖๐ (๑๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๓๖๐

๔๐
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๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
(๑๕)

๔๐
๔๐
(๑๕)

๑,๓๒๐

๑,๓๖๐

(๑๕)
๑,๓๒๐

๔,๐๐๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๖

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่ม ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม

หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
โครงงาน SMT
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งหมด

ม.๑
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

เวลาเรียน
ม.๒
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๓๖๐ี(๙นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐
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๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก)
๗๖๐ (๑๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๓๖๐ (๙นก)
๘๐ (๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐

๔๐
๔๐
(๑๕)
๑,๓๖๐

รวม
ม.๓
๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ี(๓นก.)

๔๐
๔๐
(๑๕)

๔๐
๔๐
(๑๕)

๑,๓๖๐

๑,๔๐๐

๔,๑๒๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๗

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กลุ่มความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• ประวัติศาสตร์
• ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
• หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

• เศรษฐศาสตร์
• ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม
หน้าที่พลเมือง
ท้องถิ่นของเรา
อาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
กีฬาตามความถนัด
ศิลปะตามความถนัด
ผลิตได้ขายเป็น
ภาษาจีนเพิ่มเติม
ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ

ม.๑
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

เวลาเรียน
ม.๒
๘๘๐ (๒๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๐ (๑นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๓๖๐ี(๙นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.) ๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๘๘๐ (๒๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)

รวม
ม.๓
๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๘๐ (๑๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๔๘๐ (๑๒นก.)
๑๒๐ี(๓นก.)
๔๐ (๑นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

๔๐
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๔๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งหมด

ม.๑

เวลาเรียน
ม.๒

ม.๓

๔๐
๔๐
(๑๕)
๑,๓๖๐

๔๐
๔๐
(๑๕)
๑,๔๐๐

๔๐
๔๐
(๑๕)
๑,๓๖๐

รวม

๔,๑๒๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๙

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความถนัดทางเคมี
ความถนัดทางชีววิทยา

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๗๘๐ (๑๙.๕นก.) ๕๐๐ (๑๒.๕นก)
๓๖๐ (๙นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
120 (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐๐ (๑๐นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๐๐ (๒.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๖๐๐ (๑๕นก)
๘๐ (๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
-

๘๐ (๒นก.)

รวม
๑,๖๔๐ (๔๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)

๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๗๖๐ (๑๙นก) ๑,๗๖๐ (๔๔นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐๐ (๕นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๐๐ (๒.๕นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๐๐ (๗.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๖๐ (๔นก) ๓๘๐ (๙.๕นก.)
๑๐๐ (๒.๕นก)
๒๔๐ (๖นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๐
(ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖

รวม

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ความถนัดทางกีฬา
ความถนัดทางศิลปะ
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ
ความถนัดทางภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว

-

-

๖๐ (๑.๕นก)

๖๐ (๑.๕นก)

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๓๖๐

• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม

๔๐

๔๐

๔๐

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ประชุมระดับ

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๔๐๐

๑,๓๔๐

๑,๔๐๐

รวมเวลาทั้งหมด

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

๔,๑๔๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๑

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์เพิม่ เติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ความถนัดทางกีฬา
ความถนัดทางศิลปะ
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ
ความถนัดทางภาษาจีน

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๗๘๐ (๑๙.๕นก.) ๕๐๐ (๑๒.๕นก) ๓๖๐ (๙นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก)
๔๐ (๑นก)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐๐ (๑๐นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)

-

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๖๐๐ (๑๕นก) ๗๒๐ (๑๘นก)
๔๐ (๑นก)
๘๐ (๒นก.)
๒๐๐ (๕นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๐๐ (๒.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก)
๑๔๐ (๓.๕นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)

-

๖๐ (๑.๕นก.)

รวม
๑,๖๔๐ (๔๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑,๗๒๐ (๔๓นก.)
๔๐ (๑.๐นก)
๓๖๐ (๙นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๐๐ (๗.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๓๐๐ (๗.๕นก.)
๒๔๐ (๖นก.)

๖๐ (๑.๕นก.)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๒
(ต่อ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม

๔๐

๔๐

๔๐

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ ประชุมระดับ

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๓๘๐

๑,๓๐๐

๑,๓๔๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

รวมเวลาทั้งหมด

รวม
๓๖๐

๔,๐๒๐

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๓

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม ๑
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์เพิม่ เติม
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษาและกีฬา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาจีนสื่อสาร
รายวิชาเพิ่มเติม ๒
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ความถนัดทางกีฬา
ความถนัดทางศิลปะ
ความถนัดทางภาษาอังกฤษ
ความถนัดทางภาษาจีน

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๗๘๐ (๑๙.๕นก.) ๕๐๐ (๑๒.๕นก) ๓๖๐ (๙นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก)
๒๐ (๐.๕นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๖๐ (๑๑.๕นก.) ๗๒๐ (๑๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก)
๒๐ (๐.๕นก.
๔๐ (๑นก)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก)
-

-

-

๘๐ (๒นก.)

รวม
๑,๖๔๐ (๔๑นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)

๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๗๖๐(๑๙นก.) ๑,๙๔๐ (๔๘.๕นก.)
๔๐ (๑นก)
๔๐ (๑นก.)
๒๐๐ (๕นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๑๐๐ (๒.๕นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๐๐ (๗.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๔๐ (๑นก)
๖๐ (๑.๕นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)

๖๐ (๑.๕นก.)

๖๐ (๑.๕นก.)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๔
(ต่อ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม

๔๐

๔๐

๔๐

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ ประชุมระดับ

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๓๖๐

๑,๓๔๐

๑,๓๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

รวมเวลาทั้งหมด

รวม
๓๖๐

๔,๐๐๐

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๕

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ภาษาอังกฤษ – จีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การแต่งคาประพันธ์
ศิลปะการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
การเขียนในชีวิตประจาวัน
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
อาเซียน
การปกครองท้องถิ่นของไทย
เงินทองของมีค่า
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การเมืองการปกครองของไทย
กฎหมายน่ารู้
สุขศึกษาและกีฬา
ภาษาอังกฤษ

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๖๖๐ (๑๖.๕ ๔๒๐ (๑๐.๕ ๑,๖๔๐ (๔๑นก.)
๕๖๐ (๑๔นก.)
นก)
นก)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๖๐ (๑.๕นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๖๐ (๑.๕นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.) ๑,๐๘๐ (๒๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๖

(ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
กีฬาตามความถนัด
ศิลปะตามความถนัด
ผลิตได้ขายเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ ประชุมระดับ

รวมเวลาทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐๐ (๕นก.) ๒๐๐ (๕นก.)

รวม

๓๒๐ (๘นก.)
๔๐ (๑นก)
๒๐๐ (๕นก)

๙๖๐ (๒๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๖๐๐ (๑๕นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก)

๘๐(๒นก)

๒๔๐ (๖นก.)

๑๒๐
๔๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๓๖๐

๑,๓๘๐

๑,๓๐๐

๔,๐๔๐

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๗

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๕๖๐ (๑๔นก.) ๖๖๐ (๑๖.๕นก)

๖๐ (๑.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)

๘๐ (๒นก.)
๖๐ (๑.๕
นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
-

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การแต่งคาประพันธ์
ศิลปะการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
การเขียนในชีวิตประจาวัน
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
อาเซียน
การปกครองท้องถิ่นของไทย
เงินทองของมีค่า
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การเมืองการปกครองของไทย
กฎหมายน่ารู้
สุขศึกษาและกีฬา
ภาษาอังกฤษ

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.) ๔๐ (๑.๐นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)

๔๒๐ (๑๐.๕นก)

๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)

๘๐ (๒นก.)

รวม
๑,๖๔๐ (๔๑นก.)

๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)
240 (๖นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๑,๐๘๐ (๒๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๘

(ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
กีฬาตามความถนัด
ศิลปะตามความถนัด
ผลิตได้ขายเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ ประชุมระดับ
รวมเวลาทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.) ๓๒๐ (๘นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐๐ (๕นก.) ๒๐๐ (๕นก.) ๒๐๐ (๕นก.)

รวม
๙๖๐ (๒๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๖๐๐ (๑๕นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๓๖๐

๑,๓๘๐

๑,๓๐๐

๔,๐๔๐

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๕๙

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑
การแต่งคาประพันธ์
ศิลปะการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
การเขียนในชีวิตประจาวัน
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
อาเซียน
การปกครองท้องถิ่นของไทย
เงินทองของมีค่า
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การเมืองการปกครองของไทย
กฎหมายน่ารู้
สุขศึกษาและกีฬา
ภาษาอังกฤษ

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖

รวม
๑,๖๔๐ (๔๑นก.)

๕๖๐ (๑๔นก.)

๖๖๐ (๑๖.๕นก.)

๔๒๐ (๑๐.๕นก.)

๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)

๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๔นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)

๘๐ (๒นก.)
๖๐ (๑.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
-

๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
๒๘๐ (๗นก.)
๓๒๐ (๘นก.)
๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)

๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)

๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)
๓๖๐ (๙นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๒๘๐ (๗นก.) ๔๔๐ (๑๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

๒๔๐ (๖นก.)
๑,๐๘๐ (๒๗นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๐ (๒นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๒๐ (๐.๕นก.)
๔๐ (๑นก.)
๔๐ (๑นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๓๖๐ (๙นก.)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๖๐

(ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
งานช่างเบื้องต้น
กีฬาอาเซียน
ศิลปะปฏิบัติ
กีฬาตามความถนัด
ศิลปะตามความถนัด
ผลิตได้ขายเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
/ ประชุมระดับ
รวมเวลาทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)

รวม
๗๒๐ (๑๘นก.)
๒๔๐ (๖นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑,๒๘๐

๑,๓๐๐

๑,๒๒๐

๓,๘๐๐

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๖๑

๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๗๒๐ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจานวน ๔๘,๑๑๘ เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบริหารงานห้องสมุด Public Library Services : PLS๓ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ บ ริ การสื บ ค้น เทคโนโลยีส ารสนเทศในห้ องสมุด จ านวน ๒๐ เครื่อง มีจานวนนักเรียนที่ใช้ห้ องสมุด (ในปี
การศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย ๒,๒๔๗ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุด
แก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ หรือศึกษาดูงาน เฉลี่ย ๗๒๕ คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
๑๑.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๓๗ ห้อง จาแนกเป็น
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๕ ห้อง
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๓ ห้อง
๓) ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center จานวน ๑ ห้อง
๔) ศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน
จานวน ๑ ห้อง
๕) ห้องสาหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด
จานวน ๔ ห้อง
๖) ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
จานวน ๓ ห้อง
๗) ห้องปฏิบัติการคหกรรม
จานวน ๑ ห้อง
๘) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
จานวน ๑ ห้อง
๙) ห้องปฏิบัติการงานบ้าน
จานวน ๑ ห้อง
๑๐) ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์
จานวน ๑ ห้อง
๑๑) ห้องปฏิบัติการงานเกษตร
จานวน ๑ ห้อง
๑๒) ห้องทัศนศิลป์
จานวน ๒ ห้อง
๑๓) ห้องนาฏศิลป์
จานวน ๒ ห้อง
๑๔) ห้องดนตรีสากล
จานวน ๑ ห้อง
๑๕) ห้องดนตรีไทย
จานวน ๑ ห้อง
๑๖) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน ๗ ห้อง
๑๗) ห้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๑ ห้อง
๑๘) ห้อง To Be Number One
จานวน ๑ ห้อง
๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน ๘๘๖ เครื่อง จาแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๓๑๒ เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๔๕๙ เครื่อง
โดยมีจานวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
เฉลี่ย ๑,๒๘๓ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘ ของนักเรียนทั้งหมด
๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สานักงาน) จานวน ๙๘ เครื่อง
๔) โน้ตบุ๊ค
จานวน ๑๗ เครื่อง
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๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑. ห้องสมุด
๒. ต้นไม้พูดได้
๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๕. ห้อง STEM Education and Robotics Learning Center
๖. ศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน
๗. ห้องสาหรับใช้สอนด้วยแอคทีฟบอร์ด
๘. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
๙. ห้องปฏิบัติการคหกรรม
๑๐. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
๑๑. ห้องปฏิบัติการงานบ้าน
๑๒. ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์
๑๓. ห้องปฏิบัติการงานเกษตร
๑๔. ห้องทัศนศิลป์
๑๕. ห้องนาฏศิลป์
๑๖. ห้องดนตรีสากล
๑๗. ห้องดนตรีไทย
๑๘. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๙. ห้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๗
๗
๖
๖
๖
๖
๖
๑
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๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
(ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ-สกุล
พ.อ.ท.อานาจ พิมพ์แหวน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นายแถมชัย คุณโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นายธนกร วงศ์การนา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นายสุรพงษ์ ทองทะเล
พนักงานดับเพลิง สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นายวชิระ บุญปัญญา
พนักงานดับเพลิง สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นายวิเชียร บุไธสง
พนักงานดับเพลิง สานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
นางสาวบุศราพร มหาไพศาทาณิชกุล
จากโรงพยาบาลพล
นางสาวภูมิวนา สง่าภาคภูมิ จากโรงพยาบาลพล
นางสวรชา สวงโท จากโรงพยาบาลพล
นายเมธี เหมือนมาตย์ จากโรงพยาบาลพล
นางสาวอนงค์ศรี สุทธิวงษ์ จากโรงพยาบาลพล
นางสุภาวดี โสราง จากโรงพยาบาลพล
นางนิตยา บาลี พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพล
นางภิญญา ส่งจิตต์สวัสดิ์ จากโรงพยาบาลพล
นายจิรพงศ์ วสุวิภา จากโรงพยาบาลพล
นางณัฐพัฒฐ์ วิมลจิตร จากโรงพยาบาลพล
นางนิตยา บาลี พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพล
นางวันเพ็ญ ตันตระกูล จากโรงพยาบาลพล
นางกนกวรรณ วรพล จากโรงพยาบาลพล
นายทศพล สุวรรณเรือง
นายพงษ์สิทธิ์ ดีศรี

ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

จานวน
ครั้ง/ปี
๑

กิจกรรมรณรงค์
“ฟันสะอาด – เหงือกแข็งแรง”

๑

กิจกรรมผู้นาเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน

๑

กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต

๑
๑

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

๘
๘
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ที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖

๓๗

๓๘
๓๙
๔๐

ชื่อ-สกุล
นางสาวอารยา มังคละ
นายณัฐพล บัณฑิตเสน
นายพงษ์พันธ์ จอดนอก
นางสาวพรรษา มนต์แข็ง
นางจิตตวีร์ จรัญวัน
นายนันทวัท ผลจันทร์
ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพนม ทองดี
นายสัมฤทธิ์ หารคา
นายกริช ถนอมรัตน์
นางจีราพร สนิทท้าว
นางสมัย ศรีประมาณ
นายธรรมนูญ พัดมะนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ต.ท.มนุพัศ ศรีบุญลือ จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
นายพงศ์พัฒน์ อยู่พงษ์พิทักษ์ และนางสาวปลัดดา
มัชฌิมาดิลก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายวินัย โกหลา
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายวรวิทย์ สังฆทิพย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ภาควิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายทรงสรรค์ ดียิ่ง
ร.ต.อ.กมล รัตนทิพย์
รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๔๑ ร.ต.ต.องอาจ ระวาดศรี
รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ให้ความรู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
เคมี
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและงาน
ออกแบบ
การจัดทาเกษตรผสมผสาน
ทักษะก่อสร้าง โยธา
จับจีบผ้า
การทาไส้กรอก และหม่า
งานประดิษฐ์
กิจกรรมมัดย้อมผ้าเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
กิจกรรมอบรมแกนนาพลเมืองดี
อินเทอร์เน็ต ตามโครงการ Idol of
white Social
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม Scratch
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม Python
การดูดาว
ทักษะการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียน

จานวน
ครั้ง/ปี
๘
๕
๕
๕
๕
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๑

๑
๑
๑
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ที่

ชื่อ-สกุล

๔๒ นายวิฑูรย์ ศรีจาปา
ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สาขาพล
๔๓ ดต.สายัน แคนติ งานจราจร สถานีตารวจภูธรพล
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๔๔ นายมาร์ติน วิลเลอร์

๔๕ นายธรรมนูญ พัดมานะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ให้ความรู้เรื่อง
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

จานวน
ครั้ง/ปี
๑

บรรยายพิเศษ “พอเพียง เพียงพอ
พอมีพอกิน” กิจกรรม เบิกฟ้าทศบารมี
ราชสดุดี สืบสานวิถีไทย
กิจกรรมมัดย้อมผ้า

๑

๑

๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๒.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑-๗
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
ระดับประเทศ “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ” ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ”
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียน อปท.” ครั้งที่ ๓๗ รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปีชาย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่
๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การกีฬาแห่งประเทศไทย

อบจ.ขอนแก่น
สนง.ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ” กรมพลศึกษา
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลือกเขต ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ จังหวัดหนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”
(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓๐
สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดหนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียน
อปท.” ครั้งที่ ๓๗ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ” ครั้งที่ ๔๑ ระดับประเทศ “อุดรธานีเกมส์”
ระหว่างระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ณ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอลยุวชน “อายิโนะโมะ
โต๊ะ” U.๑๔ ชิงชนะเลิศฯ รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอล “สะใภ้ชัยนาทโอเพ่น”
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
อันดับที่ ๕ วอลเลย์บอลเยาวชนสู่อาชีพ ๒๕๖๒ “Volleyball
Academy League ๒๐๑๙” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กันยายน
๒๕๖๒ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อันดับที่ ๗ วอลเลย์บอลลีกอาชีพ ประจาปี ๒๕๖๓
“Volleyball Thailand League ๒๐๒๐”

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมพลศึกษา

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
บ.สะใภ้ชัยนาท

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิถนนปลอดภัย/กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด

ได้รับการประกาศเป็น“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ Coaching Teamsเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
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ประเภท
ครู
๑. นางสุมาลี ภูศรีอ่อน

๒. นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร

3. นายจักรี ฦาชา

๔. นายสายัญ พับพิมสัย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

-รางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปี
๒๕๖๒
-รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
“ระดับท้องถิ่นจังหวัด” กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัด
ขอนแก่น ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-รางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปี
๒๕๖๒
- ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
-สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น

-รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสื่อ
ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปี
๒๕๖๒
-ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

-รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสื่อ
ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปี
๒๕๖๒
-ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
-ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ประจาปี ๒๕๖๓
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ประจาปี ๒๕๖๓
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ประจาปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๖๘

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๕. นายธานี แก้วตาบรรเจิด
ครูอาวุโสในประจาการดีเด่น
๖. นางรดา กาลวิบูลย์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๗. นางอานวยพร ชนม์นภัทร์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๘. นางสุกัญญา ศรีภูมิ
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๙. นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๑๐. นางเกศินี ทองสรรค์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๑๑. นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๒. นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๓. นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์ ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๔. นางสาวขวัญเวียง มะโนเครือ่ ง ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๕. นางภาวิดา นามเดช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๖. นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์ ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๑๗. นายประจวบ ดีจะมาลา
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๑๘. นางสวรส สงวนทรัพย์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๑๙. นายวรวุธ อัครกตัญญู
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๒๐. นายสุรชัย สุขรี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๒๑. นางจันทิมา ไปดี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๒๒. นางสมถวิล รินสาธร
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
๒๓. นางจินตนา อิสรพงศ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
๒๔. นางกาญจนา ประดับวัน
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
๒๕.นางมยุรี อ้นอมร
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
๒๖. นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
๒๗. นางนงลักษณ์ ประไกรวัน ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
๒๘. นางวิทชรียา ทองผาย
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
๒๙. นางอรวรรณ ธรรมทอง
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๐. นายโกเมนทร์ นามวงษ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๑. นางวารุณี โพธิลักษณ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๒. นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
๓๓. นางกรรณิการ์ แก้วนอก
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
๓๔. นายพีรเดช เสนไสย
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
๓๕. นายธนรัตน์ นามเดช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
๓๖. นายปรีชา ปล้องยาง
ครูดีเด่น กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ประเภท

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ประจาปี ๒๕๖๓
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ประจาปี ๒๕๖๓
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ประเภท
๓๗. นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ
๓๘. นายนิรัตน์ ดีสม
๓๙. นางสาวศุภนิตย์ ปานาราช
๔๐. นายชัชวาลย์ วรรณาหาร
๔๑. นายคม สายหยุด
๔๒. นางบรรจง จาปามาตย์
๔๓. นางสาวสุรภี รณ์ คนรู้
๔๔. นายมนตรี สุดเฉลียว
๔๕. นายจักริน งานไว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจาดีเด่น
พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น
พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น
พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น
พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น
พนักงานจ้างเหมาบริการดีเด่น
พนักงานจ้างเหมาบริการดีเด่น
เป็นผู้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู โดยการบอกเล่าผ่านคลิปวิดีโอหรือ
ภาพถ่าย ตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูที่ด.ี ..เพื่อ
เด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ” ประจาปี ๒๕๖๒

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

นักเรียน
๑.นายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธุ์
ม.๖/๒

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง
รุ่นที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๒ ใน โดยเข้ารับ
พระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย
และเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมเกียรติบัตร
เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ

โครงการรักและห่วงใย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๒. นายอดิเทพ แก้วพรหม และ
๓. นายจักรกฤษณ์ จันทร์ไตร

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สังกัดสโมสร Asia GS Samutsakhon

๔. นายอโนชา หล้าโคตร
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด U.
ม.๕/๗ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ๑๙ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
วอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

๕. นายปฎิพล หฤแสง ม.๕/๖
๖. นายจิรภัทร จ้ายหนองบัว
ม.๖/๕

จังหวัดขอนแก่น

รับรางวัลเด็กดี ศรีขอนแก่น จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับประเทศ)
ประเภท
นักเรียน
เด็กหญิงวิรัญชนา สิงห์กุล

นางสาวธีรดา เลิศพันธ์

เด็กหญิงบุษกร แสนโคตร

นายธนพล กองเกิด

นางสาวอรพรรณ นาอุดม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชมเชยสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง
วันที่ ๗-๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลที่ ๒ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.
ปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ระดับประเทศ
ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ ๒๓
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รางวัลระดับเหรียญทอง คัดลายมือ ม.ต้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รางวัลระดับเหรียญเงิน คัดลายมือ ม.ปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รางวัลระดบเหรียญทองแดง พินิจวรรณคดี
ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ
มูลนิธิคอนราต อาเดนาวร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๑

ประเภท
เด็กหญิงสุพัตตรา วาระคาม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง ท่องอาขยานทานอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เสนาะ ม.ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับประเทศ)
ประเภท

นักเรียน
นายกีรติ ชิดทอง
นายคัมภีรภาพ จ่าบาล
นายพงษ์รัฐกฤษณ์ ศรีวงษ์

นายเมธา สีกุดเรือ

เด็กชายศิรชัช สุดสะอาด

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่าง
วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ
จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม
๒๕๖๒
สอบผ่านได้ลาดับที่ ๗ มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ สาขาคณิตศาสตร์(ตัวจริง) ศูนย์
สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
รางวัลพิเศษ รับเกียรติบัตร (๗๖ คะแนน)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะ
มะมหาราช ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH
CONTEST ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๒

ประเภท
เด็กชายศุภโชค บุญประเสิฐ

เด็กชายสาริน ทองดี

นายกวินท์ ขุมทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลพิเศษ รับเกียรติบัตร (๖๔ คะแนน)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะ
มะมหาราช ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH
CONTEST ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รางวัลพิเศษ รับเกียรติบัตร (๖๒ คะแนน)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะ
มะมหาราช ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH
CONTEST ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (๗๒ คะแนน)
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถวิชา
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (SPK
MATH TEST ๒๐๑๙) ณ โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลรองชนะเลิศ (๙๕ คะแนน)การ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN
MATH TOP TEN ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัด
ขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (๘๑ คะแนน)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะ
มะมหาราช ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH
CONTEST ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับประเทศ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
เกียรติบัตรแสดงคะแนนผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ คน
นายเนรมิต เป่าตัว
แรก การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒

นายปฏิพล หริแสง

เด็กชายศิโรดม ศรีเกียรติ
เด็กหญิงศรัญย์พร สงทาน
เด็กชายกุลนัท ชุมมา
นางสาวชัญญาวีร์ จงเทพ
นางสาวอภิชญา ริยะตา
นายพลพิเชษฐ์ สีหะคลัง
นายจิรภัณฑ์ จ้ายหนองบัว
นางสาวณัฐธิดา แพโธสงค์
นางสาวศิริกัลยา โทแก้ว
นางสาวณัฐธิดา แพโธสงค์
นางสาวศิริกัลยา โทแก้ว
นางสาวนิภาดา น้อยตาแย
นางสาวณัฐธิดา แพโธสงค์
นางสาววรวินันท์ สว่างอารมณ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกัน
ชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียน
สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี และพันธมิตร
เข้าร่วม การแข่งขันวิชาสังคมศึกษาฯ โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วม การประกวดโครงงานสังคมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่
๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประกวดโครงงาน งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วม การตอบปัญหากฎหมาย law genius มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ ๓ ระดับภูมิภาค
เข้าร่วม ตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๗ ระดับ
ภูมิภาค
เข้าร่วม ตอบปัญหาวิชาการทางกฎหมาย
ระดับประเทศ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับประเทศ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) การ
เด็กชายคงณัฐ พิมเสน
แข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ ในงาน
เด็กชายศุภวิชญ์ พิลางาม
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เด็กหญิงนภัสสร สายทอง
ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางสาวปานระวี เพ็งพินิจ
อันดับที่ ๖ (เหรียญทอง) การแข่งขันละคร
นายอัลชาดา ด่านกลาง
ภาษาอังกฤษ ม.๔-๖ ในงานมหกรรมการจัด
นางสาวญาณิศา พรมชินวงค์ การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาล
นายเตชินทร์ ปลอดกระโทก เมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม
นายสุธิชัย สีหามาตย์
๒๕๖๒
นายปัญญาวุฒิ แสนโคตร
นางสาวสุพรรณี โพสาราช
นางสาวชนกภัทร์ คาภูเงิน
นางสาวนุ่น ทองดี
นายจิรภัทร วรดิษฐ์วงษ์
นายเปรม รัตนวงค์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวพัชราภา วรพงษ์นวกุล

นายสหชาติ ปัดชาเขียว
เด็กชายสิริวัฒน์ รติวงศ์สุวรรณ

นางสาวอภิญญา สุขแป

นางสาววรรษา สมปัญญา

รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
๖๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลเหรียญทองแดง การเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลเหรียญทองแดง การเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประเภท

นางสาวสุภาพร ชมทอง

นายอัครพล วงค์ธรรม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลเหรียญทองแดง การพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลเหรียญทองแดง การพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ
ประเภท
นักเรียน
นายอโนชาย หล้าโคตร

เด็ชายธนพัฒน์ พันธุรา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ วอลเลย์บอล
ชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี เพื่อชิงแชมป์
เอเชีย
รางวัลชะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬา
กระโดดสูง รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย กีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยอง
เกมส์” ครั้งที่ ๓๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ จังหวัดระยอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๖

ประเภท
นางสาวสุวรรณภา สิงคุณ
นางสาวสุทธิตาภรณ์ ศรีบุญโรจน์

นางสาวกวินนา บุญพูน
นางสาวสุภัสษร รู้จิต
นางสาวยมลพร สอนโก่ย
นางสาวฐิติรัตน์ การปลูก
นางสาวไอรัตน์ดา ดีแป้น
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุตรสามาลี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนสมบัติ
เด็กหญิงญาณิศา หอมวงษ์
นายนิวัฒน์ บัวชม
นายณัฐนนท์ คะอังกุ
นายอิทธิพงษ์ พงษ์พฒ
ั น์
นายจีรศักดิ์ นามสอน
นายสหพัฒน์ แก้วนาคผ่อง
นายมนต์มนัส สาวน้อย
นายวรฤทธิ์ สาเสนา
นายปองพล จันภิรมย์
นายอโนชา หล้าโคตร
นายณรงฤทธิ์ ชาญศรี
นายภานุชาติ อะเวลา
นายธนัช ศิวนาถภูธน
นายวริศ กลิ่นหอม
นายอดิเทพ แก้วพรหม
นายนพณัฐ ปะระกา
นายณัฐศาสตร์ พลยูง
นายจักรกฤษณ์ จันทร์ไตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬา
(ฟุตบอลหญิง) นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” ครั้งที่ ๓๗
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระดับประเทศ
“บุรีรัมย์เกมส์”
อันดับที่ ๕ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนสู่
อาชีพ ๒๕๖๒ “Volleyball Academy
League ๒๐๑๙”
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน
“กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ”
ครั้งที่ ๔๑ ระดับประเทศ “อุดรธานีเกมส์”
อันดับที่ ๗ การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพ
ประจาปี ๒๕๖๓ “Volleyball Thailand
League ๒๐๒๐”

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

กรมพลศึกษา

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ระดับประเทศ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันงานประดิษฐ์
นายศิริชัย สวรรค์ล้า
จากใบตองระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ในงานมหกรรมการจัด
นางสาวพัชราภรณ์ โยธานัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเภท
นางสาวดลนภา นามมนตรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี
๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พินไธสง รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ใน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเกววลี บุญโนนแต้
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายภิมเดช ภาคมณฑา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีพล
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
นายอมรเทพ พลอ่อนสา
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
นายอัจฉริยะ สมสกีสิทธิ์
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาววีรภัทรา จ้ายหนองบัว
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion
นางสาวเกววลี บุญโนนแต้
Info graphic ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กหญิงชนาพร หูชัยภูมิ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พินไธสง ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเภท
เด็กชายทศพล ชมภูนุช
เด็กชายธีรเดช แซ่ฉั่ว
เด็กชายรัฐพงษ์ ฐานะวัน

นายก้องภพ แก้วกัณฑ์
นายตนุสรณ์ สนธิมูล
นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ

เด็กชายกวิน พาโคกทม
เด็กชายณัฐวรรธน์ พฤกษา
เด็กหญิงอชิรญา แสนวงษ์

นายธวัชชัย บัวจันทร์
นายภูมิ เชิดพานิช
นายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธุ์

เด็กหญิงจินตนา วังทอง
เด็กหญิงดลนภา นามมนตรี
เด็กหญิงภัทรนันท์ นักลาพันธ์
เด็กหญิงศิรินภา ไชยพระอินทร์

เด็กหญิงสุชานาถ อามาตย์
เด็กหญิงอาลิษา นามวิจิตร
นางสาวกานติมา อะโน
นางสาวนฤทัย พลชัย
นางสาวปิยวรรณ พิมพ์วงศ์
นางสาวพัชราภรณ์ โยธานัน
นางสาวมณีรัตน์ พันสวัสดิ์
นายศิริชัย สวรรค์ล้า

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สพม.) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.
๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สพม.) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๗๙

ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิงณภัทร พัฒนธนนาท รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓
เด็กหญิงดาหลา วันตะธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
เด็กหญิงวีริศรา ใบอุดม
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวชลธิชา ทิพย์แสง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖
นางสาวพัชราภรณ์ แปรจันทึก
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
นางสาววิภาดา น้อยตาแย
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ระดับประเทศ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
เด็กหญิงนรีภัทธา พุทธจักร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
เด็กหญิงรังสิยา รักคาพันธ์ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา“ดาวรุ่ง
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทะคุณ
ลูกทุ่งมอดินแดง”ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน
เด็กหญิงธิญาดา ปลั่งกลาง ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เด็กหญิงพรรณิภา ทะลาไธสง
เด็กหญิงพรรณิภา ทะลาไธสง

นางสาววนิดา กองเกิด
นางสาวกัญยภัชร โคตศิริ
นายพงศกร พัดสูงเนิน
นายพรภิรมณ์ พุ้ยน้อย
นางสาวปภาวรินทร์ สุริยะเสน

นางสาววิลาวัลย์ แก้วพรม
นางสาวจิราวรรณ โคตรแปร

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒
เทศบาลบุรีรัมย์
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ)พร้อมหางเครื่อง งาน
มหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”ประเภท ก ประจาปี
๒๕๖๒ วันที่๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์
Buriram Castle จังหวัดบุรีรมั ย์

นาวสาวดลนภา ขาผา
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวพิมลพรรณ ขมิ้นทอง การประกวด “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ ๒๐๒๐”
นางสาววรรณพร คาวังไชย วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบึงกาฬ
นายณภัทร วงค์ปัญญา
นางสาวจันทร์ฒมาศ ทาคาม

จังหวัดบึงกาฬ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๘๐

ประเภท
นางสาวพานิสา เพียรสุข
นางสาวณัฐกานต์ รักษาบุญ
นางสาวเกษมณี นาจวง
นางสาวภัทราวดี ลุนสาโรง
นางสาวศิริวรรณ กาฬภักดี
นายวีรพล ลุนสาโรง
นายอัครพล วงค์ธรรม
นายพิเชษฐ์ ทาหาร
นายสุทธิพงษ์ ประเทศสิงห์
เด็กชายพรหมรินทร์ เถาว์พันธ์

นายกิตปกรณ์ โงนขา
นายปฐมพงศ์ บุตรวงษ์
นายกรภัทร์
ทับลอย
นางสาวธนพร ทิพย์ทอง
นางสาวเนติรัตน์ ปลัดศรีช่วย
นางสาวปภาวรินทร์ ปล้องยาง

นายธนิสรณ์

ขะลา

นายศรัณย์กร

วงศ์หมากเก็บ

เด็กชายธวัชชัย ชมสวนมั่งมี
เด็กหญิงธัญพร พาศรี
เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา อุชชิน
เด็กชายอัษฎาวุธ นันทสิงห์
นายไชยศักดิ์ ทวีชาติ
นายจิรภัทร
แสงเดช
นายอัชชา ลาสันตุ
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จันทรามุณี

นายณัฐวัฒน์

แก้วนามอม

นางสาวสุกัญญา แก้วดุลยธรรม

นางสาวณัฏฐณิชา คุณวันดี
นางสาวณัฏฐกานต์ รุดจันทึก

เด็กหญิงนฤมล พันเดช
เด็กหญิงชนิภรณ์ สิงห์มูล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๘๑

ประเภท
เด็กหญิงสุตาภัทร เทินเทา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชาติพร้อมพงษ์

เด็กหญิงพรรณนารา สุทธิสาร
นางสาวพรรณภัทร เถียรวิทวัส

เด็กชายกฤตนัย อักษรเสือ
นายพัลลภ
ช่างการ
นายนครินทร์ สิมมาลี
เด็กชายเอกสิทธิ์ บุญสวน
นายยงยศ ไชยเกตุ
นายมงคล เบิกบาน
นายอมรเทพ เรืองมณี
นายปริตต์
อุปแก้ว
นายสหรัฐ
ทะคา
เด็กชายศุภณัฐ ชนะเพีย
นายพงศภัค ทองพันชั่ง
นายสหรัฐ
อินทร์อุดม
นายธนพล
หงส์เอง
นายชญานนท์ โตล่า
นางสาวนภัสนันท์ ทัดมาลา
นางสาวศิริวิภา โสทอง
เด็กหญิงชนิสรา คามงคุณ
นางสาวปวรรัตน์

ทองนาเมือง

นางสาวศิรประภา เครือไธสง
นางสาวสุชิราภรณ์ แสงสุข
นางสาวเบญจมาศ มาน้อย
นางสาวณัฐนันท์ บรรจง
เด็กชายกิตติคุณ โรจนกร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงสตริง ม.ต้น ในงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กชายปัญญาภูมิ คาสีแก้ว มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่
เด็กหญิงศศินภา วงษ์เรือง ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี ๒๕๖๒
เด็กหญิงพิชญานันท์ เพ็ชรภา
เด็กชายธนัยสิทธิ์ ชัยปรัชญาวงศ์

เด็กชายเดชนคร เลานอก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๘๒

ประเภท
นายมงคล
เบิกบาน
นายยงยศ ไชยเกตุ
นางสาวภูษณิศา อิทธิโอฬารชัย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงสตริง ม.ปลาย ในงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่
๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี ๒๕๖๒

เด็กหญิงปาลิตา ขาวพา
นายพงศภัค ทองพันชัง่
นางสาวปุณณดา บุญประคม
นางสาวภูษณิศา อิทธิโอฬารชัย

นางสาวณัฐริกา พลดงนอก
นางสาวจิราพร ปราบบารุง
นางสาวภาวิณีย์ ประมายะ
นางสาวชญาณิศา บุญเพลิง
นางสาวศศิวิมล พลมาตร
นายสายฟ้า ไพนาทม
นายอมรเทพ อามาตย์
นายสิทธิกรณ์ ฤทธิสิทธิ์
นายสราวุฒิ โหมดนอก
นายชาญณรงค์ อวนป้อง
เด็กชายดลลชา ตาวัง
เด็กชายธนากร พรภิรมย์
เด็กชายพีรภัส ไชยแสง
เด็กชายภานุวิชญ์ พรวาปี
เด็กชายเพชรทวี บาลี
เด็กหญิงภาวิณี โสดี
เด็กหญิงสุภาพร ชัยพรมมา
เด็กหญิงกษมชาดา นันททิพรักษ์

เด็กหญิงชนิสรา จันปัญญา
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เอี่ยมศิริอารีรัตน์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล
ม. ปลายหญิง ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจาปี ๒๕๖๒
รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี
๒๕๖๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๕ การแข่งขันราวง
มาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเภท
นางสาวณัฐริกา พลดงนอก
นางสาวจิราพร ปราบบารุง
นางสาวภาวิณีย์ ประมายะ
นางสาวชญาณิศา บุญเพลิง
นางสาวศศิวิมล พลมาตร
นายสายฟ้า ไพนาทม
นายอมรเทพ อามาตย์
นายสิทธิกรณ์ ฤทธิสิทธิ์
นายสราวุฒิ โหมดนอก
นายชาญณรงค์ อวนป้อง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันราวงมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับชาติ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เด็กหญิงพิมพ์รตั ดา ปัญจมาตย์

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับชาติ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับชาติ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับชาติ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เด็กหญิงธัญชนก ศิริรางกูล

นายทนงศักดิ์ โพธิ์ลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับประเทศ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ บุตรคาม
เข้าร่วม การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๕
เด็กชายอนวัช กองเกิด
รางวัลชมเชย และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท/SCG การ
เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีประดู่ ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิ
เด็กหญิงพีรัชดาสวัสดิ์หิรัญ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เอสซีจี ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ เรื่อง หัตถกรรมไหมมัดหมี่

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สู่นวัตวิถีแห่งการลอกย้อม

เด็กหญิงทัศวรรณ โคตะพันธ์
เด็กหญิงจิรนันท์ สุธรรม
เด็กหญิงณัฐธิดา นาอุดม
เด็กหญิงอิสราภรณ์ คาผาย
เด็กชายเกียริตภูมิ หารอาษา

เข้าร่วม ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
– มูลนิธิเอสซีจี ชุมนุมสัตววิทยารุ่นเยาว์
เรื่อง BABARY DUCK OF LIFE TO THAILAND ๔.๐
เข้าร่วม ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
– มูลนิธิเอสซีจี ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
เด็กชายพันธพัฒน์ แหวนทองคา เรื่อง “Flower” ดอกนี้มีอะไร?
นายวิชชา ภาอ้อ
เข้าร่วม ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีมาพล – มูลนิธิเอสซีจี ชุมนุมกีฏวิทยารุ่นเยาว์
เด็กชายเจษฎา ศิริโคจรสมบัติ เรื่อง แมลงสาบตัวน้อยคอยระวังสมุนไพร
เด็กชายจิตติพัฒน์ ขวัญอ่อน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
เด็กหญิงปัณณธร สมพร
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กชายปิยะบุตร ดีจะมาลา เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
ด.ช.ศาสตราวุธ รักษาภักดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
เด็กหญิงเขมิสรา หนันทุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ศรี
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงวรรณรดา คาดี
(Science Show) ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
เด็กหญิงสมฤทัย ชาวดง
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กหญิงพีรัชดา สวัสดิ์หิรัญ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีประดู่ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เด็กชายอนวัช กองเกิด
ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับโลก นานาชาติ และระดับประเทศ
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
นางสาวสพนิตนาฎ พรหมนอก เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
โลก ณ ประเทศ สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่๒๐
กรกฎาคม- ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
กองเนตรนารีวิสามัญ
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประเภทเนตร
นารีวิสามัญ เข้าประกวดในระดับประเทศ
ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงปาณิศา สว่างตา
สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์
เด็กหญิงชลดา เคนชาลี
เข้าสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะ
ลูกเสือไทยร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป
ณ ประเทศ ฟินแลนด์
(ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)
นายจุลจักร มะธิปิไข
กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ
นายจักรพงษ์ แคนติ
( ม.๔-๖) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
นายญาณวรรธน์ ประดับคา
๖๙ ระดับชาติ
นายณรงค์กร คาภูเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นายอภิชน ปานาลาด
นายอภิรักษ์ บุบผาลา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่
๑

๒

๓

๔

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ

อธิบายตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หรือระดับความสาเร็จ

สรุปโดยภาพรวม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
มีผลสาเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ ระดับคุณภาพดี
เยี่ยม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
สรุปโดยภาพรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประสงค์
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีผลสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๕๘ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง สรุปโดยภาพรวมโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มี
วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีผลสาเร็จคิดเป็นร้อยละ
๙๖.๔๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปโดยภาพรวมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีผลสาเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

๑๒.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดาเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ได้แก่
๑. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกง
๒. การปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดี นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรม
๓. นิมนต์ครูพระเพื่อสอนวิชาพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้น
๔. ให้สถานศึกษาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกระดับชั้น
๕. การป้องกันเด็กจมน้า
๖. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET) ม.๓, ม.๖
๗. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๘. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)
๙. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมในหลักสูตรต้านทุจริต
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
มีคุณภาพระดับ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในแต่ละระดับชั้น ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และชั้นมัธยมศึกษา ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ
๓. ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ครูมีการจัดการเรียนเรียนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกระดับชั้น และครูผู้สอน
มีการส่งเสริมให้มีการนาเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดและมีคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
๕. ผู้เรียนทุกคนเป็นศาสนิกชนได้รับการฝึกฝนมารยาทชาวพุทธ ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย

๖. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
๗. ผู้เรียนทุกคนประสบผลสาเร็จได้ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตามความต้องการเมื่อสาเร็จการศึกษา
๘. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาทักษะความสนใจของ
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ๖ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียน ทุกคน
๓. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด
๒. โรงเรียนมีการนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
กระบวนการ PDCA
๓. โรงเรียนได้ดาเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น
โครงการส่งเสริมการทาโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการความเป็นเลิศของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการสะเต็มศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
๔. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรู้จักผู้เรียนรายบุคคล การคัดกรอง
ผู้เรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
ส่งต่อภายในและภายนอก
๕. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานประจาฝ่าย/กลุ่มสาระฯ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
๖. โรงเรียนมีข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล, กลุ่มสาระการเรียนรู้, ฝ่าย และโรงเรียน
๗. คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๙. โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนหลากหลาย สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
๑๐. มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
๑๑. โรงเรียนได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามค่าเป้าหมาย และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
๑๒. มีการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๓. บุคลากรครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มีชั่วโมงการอบรมตามเกณฑ์ รวมถึงมีการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ
๑๔. มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดร่มรื่น และสะดวกต่อการ
ดาเนินงาน มีคาสั่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการดาเนินการป้องกันอัคคีภัยสร้างเสริมความปลอดภัย
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จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมบ่อยทาให้มีผลกระทบต่อเวลาเรียน
๒. ควรปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้าผู้เรียนและห้องน้าตามอาคารเรียนและเพิ่มจานวนห้องน้าให้
เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
๓. จัดหาพื้นที่ในการรับประทานอาหารให้เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
๑. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา
๓. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการดาเนินกิจกรรมการบริหารการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบ
๔. ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การ
ดาเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ กรส.
๑ กรส.๒ กาหนดการสอน และรายงานการใช้หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๕. ครูผู้สอนทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกระบวนการ PLC ที่ปรากฏชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวทาง Active Learning
๒. การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมากขึ้น
๔. การนาผลจากการดาเนินงาน มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๓

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔

ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ ๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๘

นาหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๒๘
๙.๒๗
๙.๐๔
๘.๓๑
๙.๑๗
๑๐.๐๐
๔.๘๐
๔.๘๙

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๘๔.๗๖

ดี

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
๕.๐๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐาน รั ก ษา
๕.๐๐
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๔.๗๖ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
❑ ไม่รับรอง
จุดเด่นของโรงเรียน
๑. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์ ดีมาก โดยผู้เรียนมีมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวย
น้าใจ โดยดาเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย สถานศึกษาดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ตาม
เอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี สถานศึกษาดาเนินการตามโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาท โดยนา
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ดาเนินการร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ทุกด้านตามบทบาทหน้าที่ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษา
ดาเนินการเพื่อรักษามาตรฐาน โดยเฉพาะการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ สอดคล้อง
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ด้านแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
๒. ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. สถานศึกษามีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ระดับดี
และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปี ย้อนหลังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ต้องปรับปรุง ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับคุณภาพ พอใช้
๒. การกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามลาดับ โดยจัดกิจกรรมโครงงานให้หลากหลายและสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง หมั่นทดสอบ
นอกจากนี้ ครูควรจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง ทั้งด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ครูควร
ปรับการเรียนรู้ ให้สมดุลระหว่างภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ ใช้ผลการประเมินหรือผลการทดสอบเพื่อปรับการ
เรียนรู้หรือปรับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ทักษะ กระบวนการ ตามจุดหมาย หรือตัวบ่งชี้
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) ครูควรพัฒนาปรับปรุงแบบข้อทดสอบให้มีความหลากหลาย โดยพิจารณาให้แบบทดสอบมีคุณภาพ
และเทียบเคียงได้รับรูปแบบข้อทดสอบของ สทศ. หมั่นทดสอบเป็นระยะ ๆ ใช้ผลทดสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้การ
ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ประกาศในกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเฉพาะ
การนามาตรฐานของต้นสังกัดและสิ่งที่สถานศึกษาต้องการเน้นเป็นเป้าหมายในแผนงาน โครงการใช้กระบวนการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๒

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย กากับ ติดตามการดาเนินการเป็นระยะ ๆ ประเมินผล นาผลประเมินมาสังเคราะห์เพื่อ
จัดทาเป็นรายงานประเมินตนเอง ใช้ผลการประเมินตนเองเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในปีต่อไป ดาเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑. โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนร่วมกับ ปตท.
๒. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมประดิษฐ์เศษวัสดุจากเศษกระป๋อง
๓. โครงการการเขียนโปรแกรม GSP

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๓

๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑๕.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) โดยนามาใช้ในบริบทของ
สถานศึกษาดังนี้

SBM คือ
แนวคิดทางการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ที่มุ่งให้สถานศึกษา
มีอิสระในการบริหาร
วิชาการ บุคลากร
งบประมาณ และ
การบริหารทัว่ ไปภายใต้
กฎหมายที่กาหนด

การกระจายอานาจ (Decentralization )
ในการตัดสินใจด้านวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
งานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ ไป
การพัฒนาระบบสาระสนเทศ
โดยการกระจายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่สถานศึกษารวมทั้งจากผู้บริหารสู่ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน และนักเรียน
การพัฒนาความรู้และทักษะ
ความรู้และทักษะในการวางแผน ภาวะผู้นา และเทคนิควิธกี ารทางานอื่นๆ
การสร้างแรงจูงใจ
ให้สถานศึกษามีอิสระในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วม (Participation)
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
การตรวจสอบและความโปร่งใส
(Accountability and Transparency)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๔

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ฝ่ายวิชาการ

-งานวางแผนและบริหาร
วิชาการ
-งานพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-งานพัฒนาองค์กร

-งานบริหารกิจการฝ่าย
ปกครอง

-งานบริหารบุคคล

-งานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

-งานวางแผนและ
งบประมาณ

-งานวัดและประเมินผลการ
เรียน

-งานการเงินและบัญชี

-งานทะเบียนนักเรียน

-งานบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน

-งานนิเทศการศึกษา
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-งานสนับสนุนความอบอุน่
และความปลอดภัยใน
โรงเรียน

-งานบริหารสานักงาน

-งานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

-งานวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
-งานแนะแนวการศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรียนและชุมชน

ฝ่ายบริการ

-งานพัฒนาอาคารสถานที่
-งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน
-งานชุมชนสัมพันธ์
-งานสวัสดิการ
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๕

๑๕.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้กาหนดพันธกิจการพัฒนา ดังนี้
๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๒) สรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓) พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๔) พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕) ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
๖) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การสรรหา
และพัฒนา คุณภาพ ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสูค่ วามเป็น
เลิศ
๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสาธารณะ รักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
๑.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจติ สานึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิต
๑.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
๑.๗ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ
๒.๑ กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน
๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของชุมชน
๓.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายปกครอง/
ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๖
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์
การยกระดับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
๔.๑ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอมีคุณภาพ
๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย

๕.๑ กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมี
คุณภาพ
๖.๑ กลยุทธ์น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/
ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุพันธกิจ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

:

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

:

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๘

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีดาเนินงาน / ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ โดยดาเนินการผ่านจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ
๘๙.๒๖ มีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณที่สูงขึ้น และมีผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๓๖ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หาได้ และมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง กว่ า ที่ โ รงเรี ย นก าหนด ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเอง และการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ตลอดจนผู้เรียนสามารถนาเสนอและร่วมแข่งขันในเวที
ระดับต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๔๓ มี
ความสามารถในการทาโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่ อสาร การทางาน อย่ างสร้ างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยผ่ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ ง โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๒.๓๗ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาฯ ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ
๙๔.๐๘ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีค่าคะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่า ระดับ ประเทศในทุ กกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย และสั งคมศึกษาฯ ในระดับชั้ น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๙๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงการ SBMLD ส่งผลให้ผู้เรียนร้อย
ละ ๘๕.๓๗ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน และมีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๑๗ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข องผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๒๖ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอย่างหลากหลาย ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๘๖ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย และมีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๔ มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม ผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ
๙๓.๕ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมมีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม จนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ลูกเสือนานาชาติ ต่อเนื่องทุกปี รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บ อล ผู้เรียน
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๒ ในโครงการรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานระดับประเทศ รางวัลระดับประเทศ คนเก่งโรงเรียนในท้องถิ่น รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น
เป็นต้น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๐

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ในแต่ละระดับชั้น
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
มีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๔.๔๙ ของผู้เรียน
มีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ตลอดจนจัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และค้นหา
สุดยอดเพชรภาษาไทย กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารภาษาไทยสูงขึ้น
ตลอดจนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการส่งผลให้
ประสบผลสาเร็จใน
ระดับประเทศ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๑

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๙๑.๕๔ ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนจัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมสัปดาห์วันศริสต์มาส
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ มีการนา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ละครภาษาอังกฤษได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี ๓) ร้อยละ ๙๑.๐๒ ของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วิชาภาษาจีน ระดับ ๒ ขึ้นไป วิชาภาษาจีน ระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน
การเขียน การสื่อสารภาษาจีน
ตลอดจนจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน (SBMLD) และการเรียน
การสอนจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารภาษาจีนสูงขึ้น

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๒

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี ๔) ร้อยละ ๙๒.๐๒ ของผู้เรียน
การคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ที่ มีการคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดระดับ ๒ ขึ้น โรงเรียนกาหนดระดับ ๒ ขึ้นไป
ไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
การคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด ตลอดจนจัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม M.P.K. MATH
CHALLENGE กิจกรรม
คณิตศาสตร์ออนทัวร์ และ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดคานวณ
จนได้รับรางวัลแข่งขัน
กิจกรรมคณิตศาสตร์ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ในระดับประเทศ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ใน
แต่ละระดับชั้น ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และชั้นมัธยมศึกษา ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ๖ คะแนนที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรส่งเสริมพัฒนผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ด้านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครูผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทุกมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และบูรณาการฝึกแบบทดสอบ O-NET ในรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ๑) ร้อยละ ๘๖.๓๖ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
 ยอดเยี่ยม
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –
 ดีเลิศ
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
– ๖ มีผลการประเมิน
๖ มีผลการประเมิน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดี
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ  ปานกลาง
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย คิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  กาลังพัฒนา
ของผู้เรียนในระดับชั้น ม.๓ ตลอดจน
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ผ่าน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ระดับ ๓
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและ
และแก้ปัญหา ระดับ ๓
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งผล
ให้ประสบความสาเร็จใน
ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

จุดเด่น โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และโรงเรียนมี
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ที่พัฒนาผู้เรียนสู่ความสาเร็จเป็น
รูปธรรม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๔

จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกคนให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเอง และการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มี ๑) ร้อยละ ๙๘.๔๓ ของผู้เรียน
ผลงาน / โครงการ / โครงงาน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน
/สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน STEM /สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน STEM
อย่างน้อยจานวน ๑ ชิ้นต่อ
อย่างน้อยจานวน ๑ ชิ้นต่อ
๑ คน ( ม. ต้น , ม. ปลาย) ๑ คน ( ม. ต้น , ม. ปลาย)
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความสามารถสร้าง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ตาม
โครงการ SBMLD กิจกรรม
ชุมนุม ตลอดจนผู้เรียน
สามารถนาเสนอและร่วม
แข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
จนได้รับการยกย่องและได้รับ
รางวัลระดับภาค/
ระดับประเทศ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น โรงเรียนได้ดาเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้
๑. โครงการส่งเสริมการทาโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒. โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๕

๔. โครงการสะเต็มศึกษา
๕. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาดังนี้
๕.๑ สุขศึกษา ม.๕
๕.๒ คอมพิวเตอร์ ม.๓
๕.๓ วิทยาศาสตร์ ม.๒
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรดาเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้
๑. โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การพัฒนาผู้เรียนในการสร้าง
นวัตกรรม
๒. โรงเรียนควรดาเนินโครงการดาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานสาหรับผู้เรียน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการทาโครงงานที่ถูกต้องตามหลักการทาโครงงาน
๓. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และพัฒนาบุคลากรครูตามศักยภาพผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้
๑. โรงเรียนต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
๒. โรงเรียนควรจัดคาบเรียนให้มีคาบคู่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๙๒.๔๗ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
การเรียนรู้ การสื่อสาร
เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
การทางาน ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้  ปานกลาง
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีความสามารถใช้
 กาลังพัฒนา
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
การสื่อสารการทางาน ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๖

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถสื่อสารและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๙๒.๓๘ ของผู้เรียน
สามารถสื่อสารและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถสื่อสารและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๙๒.๓๘ ของผู้เรียน
สามารถสื่อสารและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
เลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางานได้
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อนาเสนอผลงานได้
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๗

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อนาเสนอผลงานได้
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
๓) ร้อยละ ๙๒.๒๖ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
และมีคุณธรรม ผลการ
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้  ปานกลาง
มีคุณธรรม ผลการประเมิน
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
 กาลังพัฒนา
ระดับ ๔ ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
จุดเด่น ผู้เรียนสามารถใช้อินเท อร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การส่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกระดับชั้น และครูผู้สอนมักมีการส่งเสริมให้มี
การนาเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่ง
งานรูปแบบออนไลน์, การจัดการในชั้นเรียนโดยใช้ Application, การเข้าถึงสื่อการเรียน การสอน ทั้งแบบ
offline และ online ครูควรพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตสื่อ หรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใน
รูปแบบบล็อก, เพจ, วีดีโอ และเว็บไซต์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นด้วยตนเอง ณ จุดต่าง ๆ ในอาคารเรียน
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการควรมีสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน ควรเพิ่มเสถียรภาพของระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ
โรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๘

ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คาอธิบาย : ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๒.๓๖ ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระ
ฯ วิทยาศาสตร์รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ
๒) ร้อยละ ๙๑.๙๐ ของ
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
สาระฯ คณิตศาสตร์ รายวิชา
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
ระดับ ๒ ขึ้นไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๙

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ
รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ
๓) ร้อยละ ๙๓.๙๘ ของ
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
สาระฯ ภาษาไทย รายวิชา
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ภาษาไทยพื้นฐาน ผลการเรียน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
ระดับ ๒
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ขึ้นไป
เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ
๔) ร้อยละ ๙๓.๔๓ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระ ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
ฯ สังคมศึกษาฯ
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาฯ
พื้นฐาน ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตลอดจนจัดโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะ กระบวนการต่าง ๆ

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๐

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ การงานฯ
รายวิชาการงานฯพื้นฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕) ร้อยละ ๙๑.๓๖ ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ
๖) ร้อยละ ๙๕.๐๗ ของ
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
สาระฯ การงานฯ รายวิชาการ จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
งานฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
๒
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ขึ้นไป
เรียนวิชาการงานฯ พื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๑

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี ๗) ร้อยละ ๙๗.๘๔ ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ รายวิชาศิลปะ สาระฯ ศิลปะ รายวิชาศิลปะ
พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒
ขึ้นไป
ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาศิลปะพื้นฐาน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ
๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี ๘) ร้อยละ ๙๖.๗๓ ของ
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
หลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม
ตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่ม ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
สาระฯ สุขศึกษาฯ
สาระฯ สุขศึกษาฯ รายวิชาสุข จากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
รายวิชาสุขศึกษาฯพื้นฐาน ผล ศึกษาฯพื้นฐาน ผลการเรียน
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
ระดับ ๒ ขึ้นไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาฯ พื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัด
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๒
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๙) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๙) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๑๔
ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๓๐ ซึ่งใน
ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ ระดับโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๑๔
ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๓๔
ซึ่งในระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา
สูงกว่าค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด
พิจารณาจากโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการต่าง
ๆ และมีผลการทดสอบระดับชาติ สูง
กว่าค่าเฉลีย่ ร้อยละระดับประเทศ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น โรงเรียนได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ทุกกลุ่มสาระฯมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไปบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ มีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระฯภาษาไทย และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนา We Care Model อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมควรมีการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๓

ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ทักษะในการวางแผนและ
ทางานครบตามลาดับขั้นตอน
ด้วยความพากเพียรพยายาม
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานสาเร็จ ผู้เรียนรัก
การทางาน มีเจตคติที่ดีต่อ
การทางานและต่ออาชีพสุจริต
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ ผลการเรียนระดับ ๓
ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐.๔๖ ของผู้เรียนมี
ทักษะในการวางแผนและทางาน
ครบตามลาดับขั้นตอน ด้วย
ความพากเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานสาเร็จ ผู้เรียนรัก
การทางาน มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทางานและต่ออาชีพสุจริต
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ ผลการเรียนระดับ ๓
ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
มีทักษะการสื่อสาร ผลการ
เรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๖๑.๙๒ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน มี
ทักษะการสื่อสาร ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการ
SBMLD ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพผ่านการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน มีทักษะ
การสื่อสาร ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๔

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) ร้อยละ ๘๓ ของผู้เรียนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ
๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียน
๔) ร้อยละ ๙๓.๑๙ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
มีทักษะการเล่นฟุตบอล
มีทักษะการเล่นฟุตบอล ผลการ จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
เรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ฟุตบอล มีทักษะการเล่น
ฟุตบอล ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยีย่ ม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๕

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
๕) ร้อยละ ๙๖.๓๑ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้าน
ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล มีทักษะการเล่น มีทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ผลการเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับ ๓ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย
มีทักษะการ
ทาอาหารไทย ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

๖) ร้อยละ ๘๘.๖๗ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย
มีทักษะการทาอาหารไทย
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วอลเลย์บอล มีทักษะการเล่น
วอลเลย์บอล ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพและ
ประสบผลสาเร็จในระดับโลก
และระดับประเทศ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพผ่านการจัดการ
เรียนรูร้ ายวิชาเพิ่มเติม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสูค่ วาม
เป็นเลิศด้านอาหารไทย มีทักษะ
การทาอาหารไทย ส่งผลให้ผเู้ รียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติทดี่ ีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางาน
หรืองานอาชีพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๖

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน ๗) ร้อยละ ๙๑.๗๖ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์
มีทักษะการประดิษฐ์ผลการ มีทักษะการประดิษฐ์ ผลการ
เรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
เรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๘) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านกีต้าร์ มี
ทักษะการเล่นกีต้าร์
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

๘) ร้อยละ ๗๗.๖๖ ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านกีต้าร์ มีทักษะ
การเล่นกีต้าร์ ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
สิ่งประดิษฐ์ มีทักษะการ
ประดิษฐ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพผ่านการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านกีต้าร์ มีทักษะ
การเล่นกีต้าร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๗

จุดเด่น โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ผ่านโครงการ SBMLD
(รายวิชาเพิ่มเติมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมที่จะเข้าสู่การทางานหรืองาน
อาชีพต่อไป เช่น โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพกับวิทยากรใน
ท้องถิ่น
จุดควรพัฒนา โรงเรียนควรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ผ่านโครงการ SBMLD (รายวิชาเพิ่มเติม
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา และครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี ๑) ร้อยละ ๙๕.๗๐ ของผู้เรียนมี ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
ความจงรักภักดีต่อรักชาติ
ความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
ศาสน์ กษัตริย์ ระดับ ๓
กษัตริย์ ระดับ ๓
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
 ปานกลาง
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความ
 กาลังพัฒนา
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
กษัตริย์ ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในแต่ละ
รายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ครูผู้สอนได้
ดาเนินการสอดแทรกในแต่ละ
รายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๘

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ระดับ ๓

๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
วินัย ระดับ ๓

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

การมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นชาติ การปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนาและการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านกิจกรรมการเข้าแถวหน้า
เสาธง กิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒) ร้อยละ ๙๒.๐๙ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ระดับ ๓ การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เบื้องต้นโดย ๑)ปฏิบัติตาม
ระเบียบการสอน และไม่ลอก
การบ้าน ๒) ประพฤติ ปฏิบัติ
ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
๓) ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อ
ความเป็นจริงต่อผู้อื่น ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ม.๑-๖ กิจกรรมคน
ดีศรีเมืองพล กิจกรรมสอบวัด
และประมินผลต่าง ๆ
๓) ร้อยละ ๘๙.๐๓ ของผู้เรียนมี ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
วินัย ระดับ ๓
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๙

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ ระดับ ๓

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๔) ร้อยละ ๘๘.๓๓ ของผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ ระดับ ๓

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีวินัย เช่นการเข้า
เรียนตรงเวลา การแต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของห้อง โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาใน
ห้องเรียน ในคาบเรียนเป็น
สาคัญ นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีวินัย สร้างความ
ตระหนักในการมีวินัย เช่น
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรม
ส่งเสริมการให้คะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน
กิจกรรมรักษาระเบียบวินัยใน
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียน
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โดย
แสดงออกลักษณะพฤติกรรม
อย่างชัดเจน เช่น แสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
มีการจดบันทึกความรู้อย่าง
เป็นระบบ และสามารถสรุป
ความรู้ได้อย่างมีเหตุผล ผ่าน

ระดับคุณภาพ
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๐

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๑๖ กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรักการอ่าน การ
สืบค้นข้อมูล
๕) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ ๕) ร้อยละ ๙๐.๑๐ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
อย่างพอเพียง ระดับ ๓
อยู่อย่างพอเพียง ระดับ ๓
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ใช้
ทรัพย์สินและสิ่งของของ
โรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่าย
อย่างประหยัดและมีการเก็บ
ออมเงิน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดแทรกในทุกรายวิชา และ
ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะชีวิตของผู้เรียน
๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี ๖) ร้อยละ ๘๖.๕๕ ของผู้เรียนมี ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ความมุ่งมั่นในการทางาน
ความมุ่งมั่นในการทางาน ระดับ การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับ ๓
๓
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๑

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความรักความเป็นไทย
ระดับ ๓

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน มีความตั้งใจ และ
พยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความอดทน
และไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค
เพื่อให้งานสาเร็จ โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งใน
ระดับรายวิชาและกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
สภานักเรียน หรือผลการเรียน
ของนักเรียนที่ปราศจาก ๐ ,ร
, มส.
๗) ร้อยละ ๙๐.๓๑ ของผู้เรียนมี ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ความรักความเป็นไทย ระดับ ๓ การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรักความเป็น
ไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย และเห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ดาเนินกิจกรรม
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรม

ระดับคุณภาพ
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๒

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
ระดับ ๓

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๘) ร้อยละ ๘๙.๒๗ ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ระดับ ๓

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยและท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จัก
การให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อ
ผู้อื่น มีแสดงออกถึงการมี
น้าใจหรือการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น และเข้าร่วม
กิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อ
ส่วนรวมเมื่อมีโอกาส โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชา โดยเฉพาะกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนได้
มีจิตสาธารณะผ่านกิจกรรม
ของโรงเรียนตามโอกาสต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ กิจกรรมบริจาค
โลหิต กิจกรรมบริจาค
ช่วยเหลือต่าง ๆ กิจกรรมสภา
นักเรียน

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๓

จุดเด่น ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในช่วงร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการตามหลักสูตร ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยครูผู้สอน ครูประจาชั้น และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา ควรดาเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่
ในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อนามาพัฒนา
กระบวนการดาเนินกิจกรรมให้ดี ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนครูและบุคลากรดาเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และนาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนามาพัฒนากระบวนการดาเนิน
กิจกรรมให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๙๐.๓๑ ของผู้เรียน
นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
เป็นไทย ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับ ๓
ระดับ ๓
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษณ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวน
แห่ลอยกระทง ขบวนแห่เทียน
เข้าพรรษา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๔

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
๒) ร้อยละ ๙๘.๖๗ ของผู้เรียน
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลการ
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๙๖.๘ ของผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น ผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษณ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชนทุกปี เช่นกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา กิจกรรมงานลอย
กระทงจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขบวนแห่ลอยกระทง และขบวน
แห่เทียนพรรษา และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การ
ประกวดขบวนแห่เทศกาลไหม
สากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด จังหวัดขอนแก่น

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๒๕

จุดเด่น ผู้เรียนทุกคนเป็นศาสนิกชนจึงได้รับการฝึกฝนมารยาทชาวพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยจึงเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย
จุดควรพัฒนา กิจกรรมให้มีความหลากหลาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
คาอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี ๑) ร้อยละ ๘๗.๘๖ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ ความสามารถในการปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมและ
สภาพสังคมและสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทัน
กับการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
สังคม และสภาพแวดล้อม ผู้เรียน
ยอมรับจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมือง และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนอยูร่ ่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขอย่าง
หลากหลาย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ ๒) ร้อยละ ๘๗.๘๖ ของผู้เรียน
ร่วมกันในสังคมด้วยการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ผลการเรียน ระหว่างบุคคล ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับ ๓ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมือง และการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขอย่าง
หลากหลาย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ส่งผลให้ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น มีการพัฒนาผู้เรียนโดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่สอนและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในการพัฒนาผู้เรียน
จุดควรพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป ควรพัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ให้ได้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
คาอธิบาย : ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๙๕.๒๓ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
มีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก มีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
 ปานกลาง
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
 กาลังพัฒนา
ร่างกายได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่งผลให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
๒) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนไม่ ๒) ร้อยละ ๙๗.๕๒ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และ การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
รุนแรง ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป จากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้  ปานกลาง
๔ ขึ้นไป
ผู้เรียนหลีกเลี่ยง ไม่เกี่ยวข้อง  กาลังพัฒนา
กับสิ่งเสพติด ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง
๓) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี ๓) ร้อยละ ๙๖.๓๑ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
ความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ
มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
และวรรณศิลป์
และวรรณศิลป์ ผลการประเมิน จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ระดับ ๔ ขึ้นไป
ผู้เรียนให้มีความรู้สึกซาบซึ้ง
ในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
ผ่านกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะ อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย
๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี
๔) ร้อยละ ๙๖.๖๓ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
และนันทนาการ ผลการ
กีฬาและนันทนาการ ผลการ
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมที่พัฒนา
กีฬาและนันทนาการอย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
การรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสม
การแข่งขันวอลเล่ย์บอล วง
ดนตรีลูกทุ่งในระดับประเทศ
๕) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนอยู่ ๕) ร้อยละ ๙๖.๐๕ ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความสุขไม่ทาความเดือดร้อน
ความสุขไม่ทาความเดือดร้อน
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ให้กับผู้อื่น ผลการประเมิน

ระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ให้กับผู้อื่น ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

จากโรงเรียนมีการส่งเสริม
 ปานกลาง
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
 กาลังพัฒนา
ร่างกายและจิตสังคม ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ส่งผลให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุขไม่ทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย เข้าใจผู้อื่น
ไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น

จุดเด่น ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมที่สนับสนุนแก่
ผู้เรียน
จุดควรพัฒนา ผู้เรียนควรมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑๐๐%
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียนให้
ครอบคลุมกับสภาพปัญหาที่พบ
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม (อัตลักษณ์ของนักเรียน)
คาอธิบาย : ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น
มีความพยายามและตั้งใจ มีความขยันและอดทน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิด
ริเริ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีเหตุผล
คู่คุณธรรม หมายถึง การที่ผู้เรียนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑. สัจจะ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ๒. ทมะ คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ในความสัตย์ ความดี ๓. ขันติ คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด ๔. จาคะ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
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ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียน ๑) ร้อยละ ๙๔ ของผู้เรียนเป็น
เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยาก คนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น
เห็น มีความพยายามและ
มีความพยายามและตั้งใจ
ตั้งใจ มีความขยันและอดทน มีความขยันและอดทน มีความ
มีความรับผิดชอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความมั่นใจใน
มั่นใจในตนเอง การกล้าคิด ตนเอง การกล้าคิดริเริ่ม
ริเริ่มการศึกษาค้นคว้าด้วย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตนเอง การมีเหตุผล ผลการ การมีเหตุผล ผลการประเมิน
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ประพฤติตนถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้สาเร็จด้วยดี ทิ้งขยะถูกที่
และรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน เก็บสิ่งของผู้อื่นได้
นาไปแจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๙๓ ของผู้เรียน
ประพฤติตนถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
สาเร็จด้วยดี ทิ้งขยะถูกที่และ
รักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน เก็บสิ่งของผู้อื่นได้นาไป
แจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแต่
ยังไม่ครอบคลุมทุกคน ส่งผลให้
ผู้เรียนส่วนน้อยยังขาดการเป็นคน
ช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น ขาด
ความพยายามแต่โดยส่วนใหญ่ มี
ความตั้งใจ
มีความขยันและอดทน มีความ
รับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง
การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การมีเหตุผล

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา
จากโรงเรียนมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนยึดถือ
และปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานเรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการ คือ
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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จุดเด่น นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม มีความ
พยายามและตั้งใจ มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีความขยันและอดทน มีความ
รับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีเหตุผล มีกิริยา มารยาท
การวางตัว ตลอดจนการแต่งกาย จะมีความโดดเด่นในมุมบวกที่เห็นได้ชัด เป็นที่ประจักษ์ จนชุมชนชื่นชม ว่า
เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
จุดควรพัฒนา มีนักเรียนเพียงส่วนน้อย ที่ยังเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของอัตลักษณ์โรงเรียน จึงควรคัดกรองและจัด
กิจกรรมเสริมในด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะกลุ่ม โดยจัดหลักสูตรพิเศษ และมีการดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด สม่าเสมอ สร้างขวัญกาลังใจ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของตัวเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ครูสามารถนาไปใช้ฝึกฝนนักเรียน อย่างเต็มที่ใน
ด้านวิชาการและด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างทั่วถึง อย่างเป็นระบบที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมคุณธรรมต้องอาศัยความ
เข้าใจที่ถูกต้องและการฝึกให้ปฏิบัติอยู่เสมอจนเป็นนิสัย จึงควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ ติดตามผลจากการ
ปฏิบัติงานของครูประจาชั้น และครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ประกอบด้วย รายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายงานโครงการ
ส่งเสริมการทาโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานโครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายงานโครงการ สะเต็มศึกษา รายงานการทาสิ่งประดิษฐ์/
ชิ้นงาน STEM ของผู้เรียน แบบประเมินตนเองของผู้เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน แบบประเมินผู้เรียน สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบประเมินผู้เรียน
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศ (SBMLD) แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา ภาษาจีน วิชา คอมพิวเตอร์ /วิทยาการคานวณ วิชา กีฬา
ตามความถนัด (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล) วิชา ผลิตได้ ขายเป็น (อาหารเพื่ออาชีพ, งานประดิษฐ์) วิชา ศิลปะตาม
ความถนัด (กีตาร์) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
รายงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ – ม.๖ รายงานบันทึกคนดีศรีเมืองพล รายงานกิจกรรมไหว้ครู
รายงานกิจ กรรมปัจ ฉิมนิเทศ รายงานกิจ กรรมสภาผู้เรียน โครงการสื บสานภูมิปัญญา โครงการมารยาทไทย
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายงานกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแห่เทียนพรรษา, งานวันลอยกระทง
แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาหน้าที่พลเมือง แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รายงาน
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน แบบประเมินใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนแบบประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีดาเนินงาน / ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่ านมา ใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้ SWOT ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน จัดส่งผลการประเมินตนเอง นาข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ PDCA มี
การบริหารจัดการคุณภาพ ด้านบริหารอัตรากาลังและทรัพยากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ พิจารณาได้จาก
การจัดทาแผนอัตรากาลังของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพั ฒนา
การศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการรู้จักผู้เรียนรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การส่งเสริมพัฒนา การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงาน ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกโฮมรูม มีระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา และ
การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึก ษา พิจารณาจากรายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน
ข้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รายฝ่ายและโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหา จากผลการดาเนินงานร่วมกัน โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง
ๆ การเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนา
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ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูมีการจัดทา ID Plan ครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
สรุปชั่วโมงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ สะท้อนผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ ๗๙.๓๕ ของครูจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน โดยมีการดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ (Professional Learning Communication : PLC) มีการรายงานผลการดาเนินงานตามกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัย ใช้การได้ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ
ตามาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น เพียงพอสาหรับผู้เรียน มีการดาเนินการจัดระบบป้องกันการ
บาดเจ็บ และเสริมสร้างความปลอดภัย โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมห้องเรี ยนสีเขียว เป็นต้น มีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม กับสภาพ
ของโรงเรียน โดยมีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ E Classroom ระบบ Secondary bookmark โปรแกรม Student care ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง
โปรแกรมจั ดตารางเรี ย น ๖.๐๖ โปรแกรมตรวจข้อสอบ Chexmaster ระบบสแกนลายนิ้ว มือปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต ระบบการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ PLS การ
จั ดทาข้อมู ล กิจ กรรมชุมนุ ม ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึก ษา
โรงเรียนมีอาคารเรียน Smart Classroom ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน Visual อย่างน้อยอาคารละ
๓ ห้องเรียน และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยจัดทาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา มีการทาแบบสารวจและ
ประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครู มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนจนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นจุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้บุคลากร ครู
และผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการพัฒนาทั้งด้านความคิด และจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและ
ชุมชน และมีการทางานเป็นทีม มีการแก้ปัญหา การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่ อง กิจ กรรมประชุมจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จนได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นศูนย์ STEM Education ศูนย์ อปท.
๑๐ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอด
บุหรี่ เป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุ ติธรรม เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จากกรม
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จากสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขัน
โครงงานโปรแกรม Student Care ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
คาอธิบาย : สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา
๑) สถานศึกษามีการกาหนด ๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย
 ยอดเยี่ยม
สูงกว่าค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน
พิจารณาจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมี  ดีเลิศ
กิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้อง สอดคล้องกับบริบทของ
การกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธ  ดี
กับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษา ความต้องการของ กิจ ไว้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์
 ปานกลาง
สภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชน
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูล  กาลังพัฒนา
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ในการกาหนดเป้าหมายวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของต้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา
นโยบายของรัฐบาลและของ สังกัด รวมทั้งทันต่อการ
การศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี คุณภาพเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ โดยใช้
เปลี่ยนแปลงของสังคม ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค
๔ ขึ้นไป
ระบบและครบถ้วนสมบูรณ์
( SWOT Analysis)
ระดับ ๕
ผ่านกิจกรรมประชุมจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา กิจกรรมประชุมสรุปงาน
ประจาปี รวมทั้งการสารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการ
จัดการศึกษา เป็นทีย่ อมรับและพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและชุมชน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๓๕

จุดเด่น สถานศึกษาได้ดาเนินจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจากการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ ด้วยการศึกษานโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ปัญหาที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขและความต้องการของประชาชน/
ชุมชนในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT Analysis) โดยการจัดประชุมสรุปงานประจาปี การประชุมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครอง เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมวางแผนกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สถานศึกษาควรมีการประเมินผลสาเร็จของเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมกับสถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร
และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) โรงเรียนมีการจัดทา ๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนา ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน  ยอดเยี่ยม
แผนพัฒนาคุณภาพการ คุณภาพการจัดการศึกษา การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ
จัดการศึกษาไว้อย่าง
ที่สอดคล้องกับบริบทของ ที่โรงเรียนกาหนด พิจารณา  ดี
ชัดเจนสอดคล้องกับ
สถานศึกษา ความ
จาก
 ปานกลาง
บริบทของสถานศึกษา
ต้องการของชุมชน
 กาลังพัฒนา
ท้องถิ่น ระดับ ๕
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดาเนิน
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจากการมีส่วน
ร่วมและสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
และสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ ด้วย
การศึกษานโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายและทิศทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาของกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ผล
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่
ผ่านมา ปัญหาที่
สถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและความ
ต้องการของประชาชน/
ชุมชนในท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง

ระดับคุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) โรงเรียนมีการนา
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) โรงเรียนมีการนา
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ระดับ ๕

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
ร่วมวางแผนกาหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ผลการดาเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด พิจารณาจาก
การนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา โครงการ/
กิจกรรมของแผนพัฒนา
การศึกษา ไปจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับ ๕

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาดาเนินการโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๒) มีการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) มีการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ
๔) มีการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๕) มีการจัดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๔) โรงเรียนมีระบบการ
บริหารอัตรากาลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๔) โรงเรียนมีระบบการ
บริหารอัตรากาลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับ ๕

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
๖) มีการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
๗) มีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
๘) มีการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษากาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับอัตรากาลัง ดังนี้
๑) มีการวางแผน
อัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
๒) มีการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง
๓) มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
๔) มีการเสริมสร้างวินัย
และการรักษาวินัย
๕) มีระเบียบเกี่ยวกับการ
ออกจากราชการ

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕) โรงเรียนมีระบบดูแล ๕) โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
เกณฑ์ระบบดูแล
เกณฑ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ช่วยเหลือนักเรียน
๔ ขึ้นไป
ระดับ ๕

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานใน
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ดาเนินการ
ดูแลนักเรียนตามลาดับ
และขั้นตอนที่ครบถ้วน
ดังนี้
๑) การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
๒) การคัดกรองนักเรียน
๓) การป้องกัน ช่วยเหลือ
แก้ไข
๔) การส่งเสริมและการ
พัฒนา
๕) การส่งต่อ (ภายในและ
ภายนอก)
๖) โรงเรียนมีระบบนิเทศ ๖) โรงเรียนมีระบบนิเทศ ผลการดาเนินงานใน
ภายในอย่างเป็นระบบ
ภายในอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ตามเกณฑ์ ระดับ ๔ ขึ้น ตามเกณฑ์ ระดับ ๕
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ไป
กาหนด พิจารณาจาก
สถานศึกษาได้ดาเนินการ
นิเทศภายในตามลาดับ
และขั้นตอนที่ครบถ้วน
ดังนี้
๑) มีการศึกษาสภาพ
ปัญหา
๒) ผู้นิเทศและครูร่วมกัน
วางแผน
๓) ผู้นิเทศสังเกตการสอน
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
วิธีการพัฒนา
๔) ผู้นิเทศบันทึกผล
สังเกตการณ์สอน
๕) มีการประเมินผลการ
นิเทศ
๗) โรงเรียนมีข้อมูลจาก ๗) โรงเรียนมีข้อมูลจาก ผลการดาเนินงานใน
รายงานผลการประเมิน รายงานผลการประเมิน มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
ตนเองรายบุคคล, ราย
ตนเองรายบุคคล, ราย
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้, ราย กลุ่มสาระการเรียนรู้, ราย กาหนด พิจารณาจาก
ฝ่าย และโรงเรียน ระดับ ฝ่าย และโรงเรียน ระดับ รายงานผลการประเมิน
๔ ขึ้นไป
๕
ตนเองของครูและบุคลากร
รายงานผลการประเมิน
ตนเองของฝ่าย/กลุ่มสาระ
ฯ ที่มีความครบถ้วน
ผลการดาเนินงานใน
๘) คณะกรรมการ
๘) คณะกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาสูงกว่า
สถานศึกษา บุคลากร
สถานศึกษา บุคลากร
ค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
กาหนด พิจารณาจาก
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจ รับผิดชอบและ ตัดสินใจ รับผิดชอบและ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
แก้ไขปัญหาจากผลการ แก้ไขปัญหาจากผลการ ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา
ได้แก่
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน ระดับ
๑) นักเรียน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๕
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) ผู้ปกครอง
๓) ครูและบุคลากร
๔) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๕) คณะกรรมการสมาคมครู
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า /
คณะกรรมการกองทุนรวม
น้าใจช่วยเหลือศิษย์
๖) หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (MOU)

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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จุดเด่น สถานศึกษาดาเนินจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจากการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบการบริหารอัตรากาลัง ระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่การ
รู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา สรุปผลการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการส่งต่อภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนให้การสนับสนุนและระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สถานศึกษาควรกาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมทั้งก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความหลากหลายและเข้มแข็ง
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ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
คาอธิบาย : สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) สถานศึกษามีการพัฒนา ๑) สถานศึกษามีกิจกรรม
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
 ยอดเยี่ยม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
 ดีเลิศ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง ผลการประเมินระดับ ๔
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
 ดี
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุม ขึ้นไป
โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ  ปานกลาง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการ ๒) สถานศึกษามีการแต่งตั้ง งานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา
 กาลังพัฒนา
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
หลักสูตรสถานศึกษาผลการ คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) สถานศึกษามีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรม
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนเมืองพล
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๔) สถานศึกษามีการนิเทศ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ผลการประเมินระดับ ๔
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ขึ้นไป
๕) สถานศึกษามีการนา
ข้อเสนอแนะมาวางแผนใน
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๔

จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต/ต้านทุจริต
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
๔. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
๕. มีการทาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมบ่อยทาให้มีผลกระทบต่อเวลาเรียน
๒. พื้นฐานความสามารถของผู้เรียนแตกต่างกัน
๓. สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายห้องเรียน
๔. มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยเนื่องจากนักเรียนใช้เวลาในการเดินเข้าเรียนระหว่างอาคารเรียน
๕. สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ Internet ความเร็วน้อย
๖. แบบทดสอบบางรายวิชาไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. โรงเรียนควรบูรณาการการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน จัดในวันเดียวกัน
๒. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสอนซ่อมเสริม
๓. จัดทาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายห้องเรียน
๔. จัดตารางเรียนให้มีช่วงระยะเวลาสาหรับเดินระหว่างคาบเรียน
๕. ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นมาทดแทนในการผลิตสื่อ และจัดทาสื่อ IT ในรูปแผ่น CD หรือเก็บ File ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และให้ผู้เรียนโหลด Application ในสมาร์ทโพน
๖. จัดทา บทเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๕

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) สถานศึกษามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมาย
ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) สถานศึกษามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิน
กิจกรรม ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป
๔) สถานศึกษามีการรวบรวม
ผลการดาเนินกิจกรรม/
รายงานการดาเนินกิจกรรม
ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป
๕) สถานศึกษามีการนา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น
๑. การวางแผนการดาเนินกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระครอบคลุมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีปฏิทินใน
การดาเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
๒. มีการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของทุกกล่มสาระการเรียนรู้ตาม
แผนการดาเนินการ
๓. มีการประเมินการดาเนินการด้านการส่งเสริม โดยประเมินจากผลการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ
๔. มีการนาข้อเสนอแนะจากการดาเนินการมาปรับปรุงการดาเนินการในปีถัดไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๖

จุดควรพัฒนา
๑. การจัดหาวัสดุฝึก วัสดุแข่งขันที่ตรงต่อความต้องการและทันเวลาต่อการใช้งาน
๒. การฝึกซ้อมของนักเรียนบางรายการยังขาดความต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ควรมีการวางแผนดาเนินงานให้ครอบคลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน
ด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยครูผู้เกี่ยวข้องสารวจข้อมูลและวิเคราะห์ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของโรงเรียน
๒. ควรมีการจัดทารายการวัสดุแข่งที่ชัดเจน
๓. ควรมีการฝึกซ้อมนักเรียนอย่างสม่าเสมอโดยผ่านกิจกรรมชุมนุมหรือในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
คาอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมี ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
แผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการ มีแผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการ การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา
โดยมีการจัดทา ID Plan มีการสรุป
ชั่วโมงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

และจัด

ระดับคุณภาพ
✓ ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๗

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

จนส่งผลให้ประสบผลสาเร็จได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การ
ประกวดสื่อนวัตกรรมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ผู้บริหารได้รับการ
เลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญชานาญการ
พิเศษ และชานาญการ สะท้อนผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น
ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา
เป็นไปตามค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด
พิจารณาจากโรงเรียนจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน โดยมี
การดาเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Communication : PLC) มีการรายงานผล
การดาเนินงานตามกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา
เป็นไปตามค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด

๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมี
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป

๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมี
การประเมินผลการพัฒนา
ครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมี
การประเมินผลการพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ผลการประเมินระดับ ๔
อย่างเป็นระบบ
ขึ้นไป

✓ ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

✓ ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๘

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของครู ๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมี
มีการพัฒนาครูและ
การพัฒนาครูและบุคลากรให้
บุคลากรให้มีความ
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผล ผลการประเมินระดับ ๔
การประเมินระดับ ๔ ขึ้น ขึ้นไป
ไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๕) ร้อยละ ๘๕ ของครูและ
บุคลาการทางการศึกษา
ใช้กระบวนการ PLC ใน
การพัฒนางาน

๕) ร้อยละ ๗๙.๓๕ ของครู
และ
บุคลาการทาง
การศึกษาใช้กระบวนการ
PLC ในการพัฒนางาน

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการด าเนิ น งานในมาตรฐ าน
การศึกษาเป็ น ไปตามค่า เป้ าหมายที่
โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด จ า ก ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยบุคลากรได้เข้าร่วม
กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา สู่การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามโครงการ
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด จากผลการ
ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร โดย
มีการใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนางานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนถึง
การนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่

ระดับคุณภาพ
✓ ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและความ
เหมาะสมตามนโยบายโรงเรียน ครูและบุคลากร รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แล้วนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา ครูและบุคลากรขาดการพัฒนาในวิชาเฉพาะด้าน โรงเรียนควรส่งเสริมให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครู ถึงจะมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนถึงการนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งอย่างมีคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๔๙

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) สถานศึกษามีอาคาร
๑) สถานศึกษามีอาคารเรียน ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
 ยอดเยี่ยม
เรียนที่เพียงพอ ใช้การได้ดี ที่เพียงพอ ใช้การได้ดี และ
การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่  ดีเลิศ
และสะอาดถูกสุขลักษณะ สะอาดถูกสุขลักษณะ
 ดี
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
ตามมาตรฐานโรงเรียน
ตามมาตรฐานโรงเรียน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการจัด  ปานกลาง
มัธยมศึกษา ผลการ
มัธยมศึกษา ผลการประเมิน
 กาลังพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ระดับ ๔ ขึ้นไป
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัย ใช้การได้ดี สะอาด
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัย ใช้การได้ดี สะอาดถูก
สุขลักษณะ ตามาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมและ
โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
สถานที่
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๒) สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมสะอาด
ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวร่ม
รื่น เพียงพอสาหรับ
นักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผล
การประเมินระดับ ๔ ขึ้น
ไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

- โครงการ/รายงานโครงการปรับปรุง
พัฒนาและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
- กิจกรรมBig Cleaning Day
- กิจกรรม Zoning Award
๒) สถานศึกษามี
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
สภาพแวดล้อมสะอาด
การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
เพียงพอสาหรับนักเรียนตาม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีพื้นที่สี
มาตรฐานโรงเรียน
เขียวร่มรื่น เพียงพอสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา ผลการประเมิน โดยมีการจัดทาโครงการและกิจกรรม
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- สภาพจริง,ห้องสมุด,สวนหย่อม
โรงเรียน,ห้องสมุดไอที
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมBig Cleaning Day
- กิจกรรม Zoning Award
- กิจกรรมกาจัดขยะมูลฝอยและกาจัด
สิ่งปฏิกูล

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓) สถานศึกษามีดาเนินการ ๓) สถานศึกษามีดาเนินการ
จัดระบบป้องกันการ
จัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ
บาดเจ็บ และสร้างเสริม
และสร้างเสริมความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ตามมาตรฐานโรงเรียน
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการประเมิน
มัธยมศึกษา ผลการ
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการ
ดาเนินการจัดระบบป้องกันการ
บาดเจ็บ และเสริมสร้างความปลอดภัย
ผ่านโครงการและกิจกรรม ดังนี้
-โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
-กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
-กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์
-กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่
-กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
-กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
-กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
-โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากรและ
นักเรียน เป็นต้น จนส่งผลให้ได้รับ
รางวัลชมเชยระดับประเทศทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน ได้รับ
คัดเลือกให้นาเสนอผลงานระดับชาติ
Prime Minister Road Safety
Awards รางวัลโรงเรียนนาร่อง
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ได้รับการ
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
ระดับทอง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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จุดเด่น มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกต่อการดาเนินงานทากิจกรรม
ต่าง ๆ มีสถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง และร่มรื่น มีคาสั่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารสถานที่
อย่างชัดเจน มีระบบการจัดการดูแลอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น
เพียงพอสาหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการดาเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และ
สร้างเสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีจานวนมากขึ้น ควรปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควรเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการ เช่น แผนผังโรงเรียนควรมีความเป็นปัจจุบัน และชัดเจน มีป้ายบอกทางที่ทันสมัยและดึงดูด
ความสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ควรจัดทาเลขที่อาคารให้ชัดเจน ปรับปรุงสภาพสีของอาคารให้มีความสดใส
สวยงาม ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในโรงเรียนและป้ายบอกทางให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งตีเส้นแบ่งช่อง
จราจร ทาเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ตามมาตรฐาน ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้านักเรียนและ
ห้องน้าตามอาคารเรียนและเพิ่มจานวนห้องน้าให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และจัดหาพื้นที่ในการรับประทาน
อาหารให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติงานให้ปลอดภัยสาหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการงานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมให้ผู้รับบริการมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) สถานศึกษาจัดระบบ
๑) สถานศึกษามีการจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนา
การจัดหา การพัฒนาและ
และการบริการ เทคโนโลยี การบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
บริหารจัดการและการจัดการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
กับสภาพของสถานศึกษา ของสถานศึกษา ผลการ
ผลการประเมินระดับ ๔
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม กับ
สภาพของโรงเรียน โดยมีการจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SiS

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ B
- Classroom ระบบ Secondary
bookmark โปรแกรม Student care
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
พัฒนาขึ้นเอง โปรแกรมจัดตารางเรียน
๖.๐๖ โปรแกรมตรวจข้อสอบ
Chexmaster ระบบสแกนลายนิ้วมือ
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ สถิติการ
ใช้อินเตอร์เน็ต ระบบการยืมคืน
หนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาข้อมูล
กิจกรรมชุมนุม ระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน
ประสบผลสาเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงานโปรแกรม
Student Care ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๒) สถานศึกษาจัดให้มี
อาคารเรียน Smart
Classroom (ห้องเรียน
Smart Classroom
หมายถึง ห้องเรียนที่มี
โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์
,เครื่องเสียง,ไมโครโฟน)
อย่างน้อยอาคารละ ๓
ห้องเรียนและใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) สถานศึกษามี การจัดให้มี
อาคารเรียน Smart
Classroom (ห้องเรียน
Smart Classroom หมายถึง
ห้องเรียนที่มีโปรเจคเตอร์,
คอมพิวเตอร์,เครื่องเสียง
,ไมโครโฟน) อย่างน้อย
อาคารละ ๓ ห้องเรียนและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
พิจารณาจากโรงเรียนมีอาคารเรียน
Smart Classroom ซึ่งมีโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน Visual อย่าง
น้อยอาคารละ ๓ ห้องเรียน และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยจัดทาโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกาษ มีการทา
แบบสารวจและประเมินผลการใช้งาน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ของครู มีประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนจนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
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จุดเด่น มีห้อง Smart Classroom มีสื่ออุปกรณ์ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเสียง ไมโครโฟน อย่างน้อยอาคารละ ๓ ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
จุดควรพัฒนา ควรมีโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน ครบทุกห้องเรียนและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมถึงมีข้อมูลทะเบียนการใช้ห้องแต่ละห้อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีโครงการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนต่าง ๆ
ที่มีอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้
ตลอดเวลา
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (เอกลักษณ์ของโรงเรียน)
คาอธิบาย : องค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการพัฒนาทั้งด้าน
ความคิดและจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชน และมีการทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแก้ปัญหา
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไปสู่
เป้าหมายร่วมกันขององค์กร มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่มี
บรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) สถานศึกษาเป็นองค์กร ๑) สถานศึกษาเป็นองค์กร
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
 ยอดเยี่ยม
แห่งการเรียนรู้ ผลการ
แห่งการเรียนรู้ ผลการ
การศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
 ดีเลิศ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
 ดี
โรงเรียนมีจุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของ
 ปานกลาง
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้บุคลากร ครู และ  กาลังพัฒนา
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
มีการพัฒนาทั้งด้านความคิด และจิตใจ
มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชน
และมีการทางานเป็นทีม มีการ
แก้ปัญหา การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์
รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร มีการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่มี
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน
โครงการส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง กิจกรรมประชุมจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสรุปผล
การปฏิบัติงานประจาปี กิจกรรม
สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จนได้รับ
การยกย่องให้เป็นศูนย์โครงการ
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)
ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นศูนย์ STEM
EDUCATION ศูนย์ อปท. ๑๐
ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนนาร่อง
พอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จากการประเมิน
ความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีดีเลิศ ( 𝑥̅ = ๔.๘๓ )
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
เลิศทุกด้าน

ระดับคุณภาพ
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จุดเด่น บุคลากรครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดและจิตใจ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาทักษะความสนใจของตนเองของอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดให้ และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมด้านความเป็นเลิศและความถนัด
ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาทั้งด้านความคิดและจิตใจ
จุดควรพัฒนา สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงทาให้สืบค้นหาข้อมูลได้ช้า ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์มากกว่านี้เพื่อเป็นการฝึกผู้เรียนให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากกว่านี้ และกาหนดจุด
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้น ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์มากกว่านี้เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพจริงของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ประจาปี รายงานโครงการ/กิจกรรมประจาปี รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนอัตรากาลัง รายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกโฮมรูม รายงานการนิเทศการเรียนการ
สอน รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้และของฝ่าย คาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการประชุม / ภาพถ่าย รายงานการประชุมเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา / แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ / แผนปฏิบัติการปีการศึกษา / เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา /
เห็นชอบการซื้อหนังสือเรียน รายงานกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
ภาพถ่าย ใบประกาศ โล่ เกียรติบัตร ID Plan สรุปชัว่ โมงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประชุม PLC แบบสารวจ/แบบประเมิน ระบบ
ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ S.I.S. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ระบบ EClassroom (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ระบบ secondary bookmark โปรแกรม Stu Care ในระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (ฝ่ายปกครอง) โปรแกรมจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ๖.๐๖ (ฝ่ายวิชาการ)
โปรแกรมการตรวจข้อสอบ Chexmaster (ฝ่ายวิชาการ) ระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ระบบสถิติการใช้อินเตอร์เน็ต (ห้องคอมพิวเตอร์) ระบบปฏิบัติการยืม-คืนหนังสือใน
ห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ห้องสมุด) ระบบจัดทาข้อมูลชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ)
บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อ (งานแนะแนว) ระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (งานแนะแนว)
แบบประเมิน/แบบสอบถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีดาเนินงาน / ผลการดาเนินงาน
ครูร้อยละ ๙๕ มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจ กรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา จนส่งผลให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งสถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงได้ง่าย ครู ร้ อยละ ๙๖.๕ พัฒ นาและใช้สื่ อการสอน สื่ อเทคโนโลยี แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด หรื อ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ส อน ผ่ า นโครงการ Computer Program : CP กิ จ กรรมยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(School Based Management for Local Development : SBMLD) ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด ตามรูปแบบ Thinking School Project Best Learning ๕ step GSP
STEM Education Chevron Enjoy Science , We Care Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น ร้อยละ ๙๕.๕๖ ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ร้อยละ ๙๖.๓๐ ของครู เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ
๙๗.๐๔ ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครูสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีการส่งเสริมการสร้าง
มิตรภาพระหว่างผู้เรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมสภาผู้เรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นต้น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ประสบผลสาเร็จในการ
เรียนและอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๖.๗๐ ของครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาไปวางแผน
จัดการเรียนการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๖.๗๐ ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียนชัดเจน ร้อยละ ๙๐.๙๔ ของ
ครู มีการวิเคราะห์ ผ ลการเรี ย นของผู้ เรีย นและนาผลมาพัฒ นาให้ ผู้เรียนบรรลุต ามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยโรงเรียนมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
การประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนหลังแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาไปวางแผนจัดการเรียนรู้ ครูมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลชัดเจน มี
การวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ. มส. ส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, และระดับประเทศ ผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๕๘

มีปัญหาผลการเรียนจานวนลดลง ร้อยละ ๖๘.๘๙ ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาคเรียนละ ๒๕
ชั่วโมง ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดยโรงเรียนมีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการส่งเสริม
ครู และบุ คลากรให้ มีความเชี่ย วชาญทางวิชาชีพ โครงการพัฒ นาบุคลากร กิจกรรมนิเทศภายใน คู่มือ PLC
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดาเนินการอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอน และสร้างนวัตกรรมของครูในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อ ผู้เรียนสอบผ่านชิงทุน พสวท. สาขาคณิตศาสตร์ ผ่านการ
คัดเลื อกค่า ยโอลิ มปิ ค คณิต ศาสตร์ ค่ ายที่ ๒ ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จ ได้รั บรางวัล ระดั บโลก ระดับนานาชาติ
ระดับประเทศ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ครูประสบผลสาเร็จได้รับรางวัลครู
ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื่ อ น วิ ท ย ฐ า น ะ ใ ห้ สู ง ขึ้ น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
คาอธิบาย : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครูมี
ความสามารถในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๗.๗๙ ของครู
มีความสามารถในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาเป็นไปสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาหนด โดยครูผู้สอนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผ่านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๕๙

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๘๕ ของครู
๒) ร้อยละ ๘๘.๗๒ ของครู
จัดการเรียนรู้ Active
จัดการเรียนรู้ Active
Learning ผลการประเมิน Learning ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู
พัฒนาเทคนิคการสอนใน
แต่ละรายวิชา ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๙๘.๔๙ ของครู
พัฒนาเทคนิคการสอนในแต่
ละรายวิชา ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมนิเทศ
ภายใน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนในแต่ละรายวิชา จนส่งผลให้ครูมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น ครูได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีเทคนิคการสอน รูปแบบการสอนสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Active Learning
จุดที่ควรพัฒนา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสาหรับผู้มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลืเป็น
พิเศษ
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๖๐

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คาอธิบาย : มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู
พัฒนาและใช้สื่อการสอน
สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่สอน ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๖.๕ ของครู
พัฒนาและใช้สื่อการสอน
สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สอน
ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายและสูง
กว่าค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด
พิจารณาจากครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่ง
สถานศึกษามีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลทาได้ง่ายขึ้น
ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ที่สอน ผ่านโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์
(Computer Program : CP) กิจกรรม
พัฒนาและวิจัยสื่อเพื่อการศึกษา
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จุดเด่น โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์แบบมีสาย และแบบไร้สาย มีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมทั้งโรงเรียน
บุคลากรครูและนักเรียนสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทุกคน ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับรายวิชา เช่น บทเรียนบนเครือข่าย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–book) สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือน
จริง(AR) สื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยนักเรียนเข้าใช้สื่อในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของนักเรียนเองผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น
ห้องปฏิบัติการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งานเกษตร งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ใน
ทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีโครงการ Young Safe Internet Leader เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๖๑

ที่นักเรียนแกนนาได้ไปเข้าค่ายกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้เรียนรู้
ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียน ซึ่งได้มีการขยายผล ให้ความรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยจากอินเตอร์เน็ต และใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนต้องเพิ่มสมรรถนะในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเสถียรและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีการปลูกฝังการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ ไม่ใช้ไปในทางที่ผิด โรงเรียนควร
สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นวงกว้างมากขึ้น แนะนาการใช้สื่อ
รูปแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนที่มีอุปกรณ์โทรศัพท์ที่สามารถนามาใช้ในการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้น โรงเรียนควรมีระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความพร้อม
ของผู้เรียนที่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถนามาใช้กับสื่อการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้อินเตอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยจากอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
คาอธิบาย : ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู
๑) ร้อยละ ๙๕.๕๖ ของครู ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
นักเรียน ผลการประเมิน
นักเรียน ผลการประเมิน
โรงเรียนกาหนด พิจารณาจาก
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ระดับ ๔ ขึ้นไป
โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครูผู้สอน
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ทาให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน
เชิงบวกของครู ภาพรวมมีผลการ
ประเมินระดับ มากที่สุด( X = ๔.๗๗

ครูรักเด็ก
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 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๖๒

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู
๒) ร้อยละ ๙๖.๓๐ ของครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการสร้างวินัย
ร่วมในการสร้างวินัย
ข้อตกลงและแนวทางการ ข้อตกลงและแนวทางการ
เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ เรียนรู้และสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ผล ร่วมกันอย่างมีความสุข ผล
การประเมินระดับ ๔ ขึ้น การประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ไป
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู
ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างผู้เรียน ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๙๗.๐๔ ของครู
ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างผู้เรียน ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
S.D = ๐.๑๕) และครูมีการส่งเสริมการ
สร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียนผ่านการ
พัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญใน
ห้องเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนผลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
( X =๔.๘๕, S.D = ๐.๑๓)
นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรได้แก่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นต้น ส่งผลให้
นักเรียนมีอัตลักษณ์

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

จุดเด่น โรงเรียนมีการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ ผลสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดทุกประเด็น
ใช้เครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย การประเมินครูผู้สอนมีการวางแผนและดาเนินกิจกรรมการบริหารการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่เป็นระบบมากขึ้น การวัดผลและประเมินผล
พฤติกรรมนักเรียนควรเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมมากขึ้นเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น พัฒนารูปแบบเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือมากขึ้น จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอก เพื่อกระตุ้นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุค
Thailand ๔.๐ มากขึ้น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๖๓

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
คาอธิบาย : มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา
ของสถานศึกษา
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู
๑) ร้อยละ ๙๖.๗๐ ของครู ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา  ยอดเยี่ยม
สูงกว่าค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด
มีข้อมูลนักเรียนเป็น
มีข้อมูลนักเรียนเป็น
 ดีเลิศ
รายบุคคล และนาไป
รายบุคคล และนาไปวางแผน พิจารณาจากครูมีการตรวจสอบ และ
 ดี
วางแผนจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน ผลการ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน  ปานกลาง
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดการ
สอน ผลการประเมินระดับ ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
 กาลังพัฒนา
ประเมิ
น
ผลที
เ
่
หมาะสมกั
บ
เป้
า
หมายใน
๔ ขึ้นไป
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนหลังแก่
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู
๒) ร้อยละ ๙๖.๗๐ ของครู
 ยอดเยี่ยม
ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยมี
มีแผนการวัดและ
มีแผนการวัดและประเมินผล
 ดีเลิศ
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล นาไป
ประเมินผลนักเรียนชัดเจน นักเรียนชัดเจน ผลการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ ครูมีเครื่องมือใน  ดี
ผลการประเมินระดับ ๔
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
การวัดประเมินผลชัดเจน มีการวิเคราะห์  ปานกลาง
ขึ้นไป
ผลการเรียนของนักเรียนและนาผลมา
 กาลังพัฒนา
๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู
๓) ร้อยละ ๙๐.๙๔ ของครู พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชีว้ ัด หรือ  ยอดเยี่ยม
มีการวิเคราะห์ผลการเรียน มีการวิเคราะห์ผลการเรียน ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ผ่านกิจกรรม  ดีเลิศ
ของนักเรียนและนาผลมา ของนักเรียนและนาผลมา
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ดี
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตาม พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตาม กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
 ปานกลาง
กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
 กาลังพัฒนา
ประเมินผลการเรียน ผ่านการวิเคราะห์
หลักสูตร ผลการประเมิน หลักสูตร ผลการประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การรายงานการใช้
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ระดับ ๔ ขึ้นไป
หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ.
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ผลคะแนน ONET สูงกว่า
ระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, และ
ระดับประเทศ นักเรียนมีปัญหาผลการ
เรียนจานวนลดลง
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จุดเด่น ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การดาเนินการ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทาเอกสารที่แสดงถึง
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ กรส.๑ กรส.๒ กาหนดการ
สอน และรายงานการใช้หลักสูตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จุดที่ควรพัฒนา ผู้สอนบางคนยังไม่จัดทาเอกสารที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและนาผลมา
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กระตุ้นให้ผู้สอนเห็นความสาคัญของการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและนา
ผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการจัดทารายงานการใช้หลักสูตรทุกภาค
เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
คาอธิบาย : ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ ภาคเรียนละ
๒๕ ชั่วโมง ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๑) ร้อยละ ๖๘.๘๙ ของครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการภาคเรียนละ ๒๕
ชั่วโมง ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน/วิธีการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงานในมาตรฐานการศึกษา  ยอดเยี่ยม
ต่ากว่าค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนดใน  ดีเลิศ
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
 ดี

วิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ ชัว่ โมง
และผลการดาเนินงานในมาตรฐาน

การศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครูและ ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ กาหนด พิจารณาจากข้าราชการครู

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
และบุคลากรทางการศึกษามีการ
 ดีเลิศ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดตั้งกลุ่ม PLC  ดี
ประสบการณ์รวมทั้งให้
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และ  ปานกลาง
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ ป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการ นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
 กาลังพัฒนา
ในการปรับปรุงและ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบมากขึ้นใน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ ๒ ภาคเรียนต่อไป
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ผลการ ครั้ง ผลการประเมินระดับ ๔
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป ขึ้นไป
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จุดเด่น ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกระบวนการ PLC ที่ปรากฏชัดเจนและมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการแนะนาในการสรุปชั่วโมง PLC ให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ครูควรมีการนาผลสะท้อนจากกลุ่ม PLC ไปแก้ไขปัญหาจริงกับนักเรียนเพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ประกอบด้วย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List)) แบบสารวจแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ทะเบียนสื่อ/ทะเบียนแหล่ ง
เรียนรู้ ทะเบียนการใช้สื่อ/ใช้แหล่งเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสภาผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระฯ กิจกรรมแนะแนว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุน กยศ.
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสี สรุปวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ข้อมูลแบบ
บั น ทึกระบบดูแลช่ว ยเหลื อผู้ เรี ย น กรส.๑ , กรส.๒ กาหนดการสอน รายงานการใช้ห ลั กสู ตร บันทึก PLC
สารสนเทศการประชุม/อบรม/สัมมนา ตารางสอนของครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน
วิจัยในชั้นเรียน ภาพถ่ายกิจกรรม เกียรติบัตร โล่รางวัล
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๔.๐๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด พัฒนาการ
ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูง กว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรม และมีการเผยแพร่โดยการจัดกิจกรรมเปิด
บ้ า นวิ ช าการ การแข่ ง ขั น และเผยแพร่ ใ นสื่ อ Social Network อี ก ทั้ ง ผู้ เ รี ย นมี ก ารค้ น พบถวามถนั ด และ
ความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องและความสนใจ ผ่าน
กิจ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้โ รงเรี ย นเป็นฐานในการพัฒ นาท้ อ งถิ่น SBMLD ดังที่ปรากฏผลประเมิ น ใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
และมี ก ารประเมิ น ผลการใช้ห ลั ก สู ตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมตามเกณฑ์ ก ารพัฒ นา
มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความ
สะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย และมร
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชมจนสะท้อนเอกลักษณ์คือ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
วงจระบบคุ ณ ภาพ PDCA ใช้ ผ ลการประเมิ น และการดาเนิ นงานที่ ผ่ า นมาเป็น ฐานข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่อง
โดยก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งาน มี บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผ ลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้ โดยจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดทุกคน โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยทุกห้องเรียน และครูมีความสามารถในการ
สร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
หลากหลายรู ป แบบ มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นตามสภาพจริ ง โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลาย โดยดาเนินการแจ้งผลการประเมินชิ้นงาน ภาระงาน อย่าเป็นปัจจุบันทั้งระบบเอกสาร และระบบ
สารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือ
ในการช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นเพื่อพัฒ นาและแก้ปั ญหาผู้ เรียนเป็นรายบุค คล และสร้างเครือข่ายผู้ ปกครองทั้ ง ใน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนโดยผ่านเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Student Care มีการพัฒนารูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ โดยใช้รูป แบบ Project Best Learning
ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมและมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KM ส่งผลให้ผู้เรียนและครู
ประสบผลสาเร็จ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละะดับ
ประเทศบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกกลุ่มสาระฯ
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิย มที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔. ผู้เรียนมีพฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต
ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม มีความพยายามและตั้งใจ มุ่งมั่น
ต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ มี
ความขยันและอดทน มีความรับผิดชอบ มีความ
มั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การมีเหตุผล มีกิริยา มารยาท การ
วางตัว ตลอดจนการแต่งกาย จะมีความโดดเด่นใน
มุมบวกที่เห็นได้ชัด เป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็น
แบบอย่างได้
กระบวนการบริหารและการจัดการ

คุณภาพของผู้เรียน
๑. โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ด้านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครูผู้สอนควรจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทุกมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และบูรณาการฝึกแบบทดสอบ O-NET ใน
รายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนควรมีการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
สมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ

๑. โรงเรียนควรกาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
๑. โรงเรียนดาเนินจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจากการมีส่วน ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควร
ร่วมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
วิชาชีพ รวมทั้งก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่ประกอบด้วย
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

โครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ซึง่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา มี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระบบการบริหารอัตรากาลัง ระบบการ
นิเทศภายในอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น
๓. โรงเรียนมีห้อง Smart Classroom มีสื่ออุปกรณ์
ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรเจคเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน อย่างน้อยอาคาร
ละ ๓ ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
หลากหลายและเข้มแข็ง
๒. โรงเรียนควรบูรณาการการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกัน จัดในวันเดียวกัน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสอนซ่อมเสริม จัดทาสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคลหรือรายห้องเรียน จัดตารางเรียนให้มีช่วง
ระยะเวลาสาหรับเดินระหว่างคาบเรียน ใช้วัสดุที่หา
ได้จากท้องถิ่นมาทดแทนในการผลิตสื่อ และจัดทาสื่อ
IT
ในรูปแผ่น CD หรือเก็บ File ในเครื่องคอมพิวเตอร์
และให้ผู้เรียนโหลด Application ในสมาร์ทโพน
จัดทา บทเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แฉพาะ
สาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ
๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการประกวดการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอก เพื่อกระตุ้นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ยุคThailand ๔.๐ มากขึ้น
๓. ครูผู้สอนควรมีการนาผลสะท้อนจากกลุ่ม PLC ไป
แก้ไขปัญหาจริงกับนักเรียนเพื่อเกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน

๑. ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชา เช่น บทเรียนบนเครือข่าย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–book) สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
(AR) สื่อออนไลน์ เป็นต้น
๒. ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินการ และการตรวจสอบผล
การจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทาเอกสารที่แสดงถึง
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ กรส.๑ กรส.๒
กาหนดการสอน และรายงานการใช้หลักสูตร เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๗๐

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงานในอนาคต
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ แผนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อแสดงกรอบความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักเรียนสู่ความสาเร็จ
แผนพัฒนางานที่ ๔ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดบรรยากาศในโรงเรียน
ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สู่พลโลก
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น
๒) พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของครูและผู้เรียน เพื่อพัฒนาและต่อยอด
การเรียนรู้ที่สูงขึ้น
๓) จัดบริการด้านคลินิกการเรียนรู้และสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้บริการผู้เรียน ชุมชนและประชาชน
๔) ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ยุโรป เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติ
๖) สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สาหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มี
คุณภาพและเพียงพอ
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ส่วนที่ ๔
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
ชื่อผลงาน (Best Practice) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬาและนันทนาการ
คาสาคัญ ความเป็นเลิศวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็น มนุ ษย์ที่ส มบูร ณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนเมือง
พลพิทยาคม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ ๑.๗ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๖.๑ กลยุทธ์น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ
บริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากความสาคัญดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนนั้นไม่
อาจบรรลุจุดหมายได้ ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมที่โอกาสให้นักเรียนได้นาความรู้ความเข้าใจและทักษะความรู้จาก
การเรียนในห้องเรียนมาใช้โดยการปฏิบัติจริง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตอบสนองพหุปัญญาของผู้เรียนที่แตกต่างกันอย่างเต็มศักยภาพ และนาเสนอ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมจากโรงเรียนเต็มความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ปรากฏ บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ จึ ง เห็ น ควรให้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒ นาอัจฉริยภาพของผู้ เรียนและ
ตอบสนองพหุปัญญาของผู้เรีย นที่แตกต่างกันอย่างเต็มศักยภาพ จึงจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ขึ้น
สภาพทั่วไป
โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ ที่ ๑ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จั ง หวั ด ขอนแก่ น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๘๖๑ โทรสาร ๐๔๓-๐๐๙๖๑๖ Website : http://www. Mpk.ac.th สังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗๔ ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน ๓,๑๓๑ คน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๑๙ ไร่
๑ งาน ๙ ตารางวา ปัจจุบันมี นายประสาน กองทอง ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งของสถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักงาน
ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ และโรงเรียนพล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ ตลอดจนสานักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก ติด กับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และประเพณีลอยกระทง
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ดาเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน ควบคู่คุณธรรม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. สารวจความต้องการของผู้เรียนตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างระหว่างบุคคล ตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒. ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมซ่อมเสริม มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบศักยภาพมีความสุขจากการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา
คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ และจัดทาโครงการกิจกรรมรองรับบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
๓. ตรวจสอบผลการดาเนินการโดยนาผู้เรียนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ ทัง้ ใน
ระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
๔. ประเมินผลการดาเนินโครงการและปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการนิเทศติดตามของ
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด อย่ า งเป็ น ระบบ และขยายผลความส าเร็ จ ถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อสารวจความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันตามความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการของผู้เรียนทุกคน
๓. เพื่อนาผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ : ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมทุกคน
มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการแข่งขันระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินกิจกรรม ในระดับดีมากขึ้นไป
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
ขั้นตอนที่ ๑
๑. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
A (Analysis)
๒. สารวจความต้องการของผู้เรียน ที่สะท้อนพหุปัญญาของผู้เรียนแต่ละบุคคล
วิเคราะห์

ขั้นตอนที่ ๒
P (Planning)
วางแผน

ขั้นตอนที่ ๓

I (Individual)
ส่งเสริมตามศักยภาพ

๑. ประชุมวางแผน
๒. ทบทวน วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นรัฐบาล/ต้นสังกัด/สถานศึกษา/ชุมชน/
ผู้ปกครอง
๓. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา และความเป็นเลิศที่
สามารถตอบสนองผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศตามพหุปัญญาของแต่ละบุคคล
๒. จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
๓. ส่งเสริมศักยภาพตามความถนัด ความสนใจด้วยความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ จัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณโครงการ กิจกรรม
สนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผ่านโครงการ SBMLD
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ขั้นตอนที่ ๔
C (Checking)
ประเมินสรุปผลรายงาน
การดาเนินกิจกรรม

๑. วัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคเรียน
๒. นาผู้เรียนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
ทั้งในระดับโลก ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
๓. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม จุดเด่น จุดควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ และสรุปรายงานผลการการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๕. ยกย่อง แสดงความชื่นชมยินดี สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมุ่งมั่น
สู่ความสาเร็จอย่างมีคุณธรรม

ขั้นตอนที่ ๕
A (Action)
รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมและนามา
พัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในรอบปีต่อไป

๑. ประเมินผลการดาเนินโครงการและปรับปรุงพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน
และยกระดับคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. การนิเทศติดตามของผู้บริหารภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างเป็นระบบ
๓. ขยายผลความสาเร็จถ่ายทอดสู่ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระการ
เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่าง พัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมของ
สถานศึกษา
๔. นาข้อเสนอแนะในรอบปีที่ผ่านมาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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๓. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
จากการด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ กี ฬ าและ
นันทนาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่าการดาเนินโครงการ โดยภาพรวมสามารถดาเนินโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยความสาเร็จ
๔.๑ บุคลากร (Man) ครู บุคลากร ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อนาความรู้มาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ มีเทคนิควิธีการฝึกซ้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ พร้อมที่จะแข่งขันในระดับต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ
๔.๒ การบริหารจัดการ (Management) สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนตามอัจฉริยภาพแต่ละบุคคล
๔.๓ สื่อ อุปกรณ์ (Material) มีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจั ดทาเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ
๔.๔ งบประมาณ (Money) สถานศึกษาสนับสนุนด้ านงบประมาณ และอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานให้เกิดความสะดวกประหยัด และคุ้มค่าในการดาเนินโครงการ โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวาง
แผนการดาเนินกิจกรรมครอบคลุมผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษ มีปฎิทินในการดาเนินการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
๕. แนวทางพัฒนาให้ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ โดยการสร้างความตระหนัก ผู้เรียน ครูบุคลากรเห็นความสาคัญของพหุปัญญา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจ ต่อครูบุคลากร ผู้ปกครองและ
นักเรียน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน โดยการจัดทาเอกสารรายงาน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้
บุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงานสามารถเข้าถึง และนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา หรือต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
ใช้ระบบบริหารจัดการความยั่งยืน ที่รวบรวมวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานและการดาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน ใช้ระบบการบริหารเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหาร สาหรับ
หน่วยงานปฏิบัติงานในการจัดลาดับความสาคัญ และวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
มาตรการเพื่อติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ระบบบริหารจัดการความยั่งยืน
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
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แนวทาง
การพัฒนา
ให้ยั่งยืน

๖. การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นโรงเรียนนาร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เป็นศูนย์ STEM ศึกษา อปท. ๑๐ เป็นศูนย์ SMT ของ สสวท.
เป็นโรงเรียนอุป ถัมภ์ของกระทรวงยุติธ รรม เป็นโรงเรียนต้นแบบถนนปลอดภัยในสถานศึกษารางวัลชมเชย
ระดับประเทศ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนให้กับสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ
การขยายผล ได้เผยแพร่ผลงานที่ดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จในการประชุมประจาเดือน ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาเภอ ระดับโรงเรียน ที่หน้าเสาธง เผยแพร่ทาง Face book, Website โรงเรียน,
วารสารของโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นหน่วยงานนาเสนอผลงานจัดนิทรรศการทางวิชาการในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
ผู้บริหาร ครูบุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักสูตรคุรุพัฒนา เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
และ ได้รับเชิญไปบรรยายในโอกาสต่าง ๆ เสมอ
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รางวัลที่ได้รับ ปรากฏผลดังนี้
ที่
๑

๒
๓
๔
๕

๖
๗

๘

๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศ
ครั้งที่ ๓๕ ระดับประเทศ “บุรีรัมย์เกมส์”
การแข่งขันวอลเลย์บอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ”
รางวัลชนะเลิศ
ครั้งที่ ๑
การแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
แห่งชาติ” จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬานักเรียน อปท.”
รางวัลชนะเลิศ
ครั้งที่ ๓๗ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปีชาย รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
แห่งชาติ” ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลือกเขต ๔
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๑
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬานักเรียน อปท.”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ครั้งที่ ๓๗ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย รอบคัดเลือกภาค ๑
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬานักเรียนนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
แห่งชาติ” ครั้งที่ ๔๑ ระดับประเทศ “อุดรธานีเกมส์” ๑

๑๐ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “อายิโนะโมะโต๊ะ” U.๑๔
ชิงชนะเลิศฯ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

หน่วยงานที่จัด
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย
อบจ.ขอนแก่น
สนง.ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมพลศึกษา
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมพลศึกษา
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๗๘

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

๑๑ การแข่งขันวอลเลย์บอล “สะใภ้ชัยนาทโอเพ่น”

รองชนะเลิศอันดับ ๒

บ.สะใภ้ชัยนาท

๑๒ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนสูอ่ าชีพ ๒๕๖๒ “Volleyball
Academy League ๒๐๑๙”
๑๓ การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพ ประจาปี ๒๕๖๓
“Volleyball Thailand League ๒๐๒๐”
๑๔ การแข่งขันกีฬากระโดดสูง รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย กีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
๑๕ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
๑๖ การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๒
๑๗ การเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๘ การเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๙ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น
๒๐ การแข่งขันเปตอง คู่ผสม กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น
๒๑ การแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น
๒๒ การแข่งขันเปตอง คู่ผสม กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

อันดับที่ ๕

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

อันดับที่ ๗

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

รางวัลชะเลิศ เหรียญทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลเหรียญเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลชะเลิศ

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

รางวัลชะเลิศ

สนง.กีฬาจังหวัดขอนแก่น

รางวัลชะเลิศ

สนง.กีฬาจังหวัดขอนแก่น

รางวัลชะเลิศ

สนง.กีฬาจังหวัดขอนแก่น

รางวัลเหรียญทองแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๓ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๔ สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์
เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
เข้าสอบภาคปฏิบัติ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้น
กิจการนักเรียน
ยุโรป ณ ประเทศ ฟินแลนด์
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๗๙

ที่
๒๕

๒๖

๒๗

๒๘
๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓
๓๔

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประเภทเนตรนารี
เป็นตัวแทนภาค
วิสามัญ เข้าประกวดในระดับประเทศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ
รางวัลเหรียญทอง
( ม.๔-๖) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ต้น
รางวัลชมเชย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย ระดับ
รางวัลที่ ๒
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประเทศ
การประกวดคัดลายมือ ม.ต้น
รางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดคัดลายมือ ม.ปลาย
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดพินิจวรรณคดี ม.ปลาย ในงาน
รางวัลระดับเหรียญ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
ทองแดง
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ต้น
รางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.ต้น งานมหกรรม
รางวัลเหรียญทอง
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.ปลาย งานมหกรรม รางวัลเหรียญทอง
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน่วยงานที่จัด
สานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ร่วมกับมูลนิธิคอนราต อาเดนาวร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓๕ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี รางวัลรองชนะเลิศ
หรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
อันดับที่ ๑
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเหรียญทอง
ระดับประเทศ
๓๖ การแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
๓๗
๓๘

๓๙

๔๐
๔๑

ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ค่ายโอลิมปิก วิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
ศูนย์ สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะมะมหาราช
ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH CONTEST ๒๐๑๙ ณ โรงเรียน
เบญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (SPK MATH TEST ๒๐๑๙) ณ โรงเรียน
สารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN MATH
TOP TEN ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔๒ การแข่งขันกระบวนการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
(ประเภททฤษฎี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
(ประเภททฤษฎี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับเหรียญทองแดง
สอบผ่านได้ลาดับที่ ๗
(ตัวจริง)
รางวัลพิเศษ
รับเกียรติบัตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น

-ชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด
-เหรียญทอง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศ

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๑

ที่
๔๗

๔๘
๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการคนเก่งในโรงเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
ท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเหรียญทองแดง
ระดับประเทศ
ค่ายโอลิมปิก วิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
สอบผ่านได้ลาดับที่ ๗
ศูนย์ สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ตัวจริง)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเบ็ญจะมะ
รางวัลพิเศษ
มหาราช ส่งเสริมคณิตศาสตร์ MATH CONTEST
รับเกียรติบัตร
๒๐๑๙ ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถวิชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (SPK MATH TEST ที่ ๑
๒๐๑๙) ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN
รางวัลรองชนะเลิศ
MATH TOP TEN ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
-ชนะเลิศรอบคัดเลือก
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-เหรียญทอง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

๕๔ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
๕๕
๕๖
๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
(ประเภททฤษฎี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
(ประเภททฤษฎี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญทองแดง
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญทอง
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญทองแดง
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญทอง

หน่วยงานที่จัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ สอวน.โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
-เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓
-สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๒

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ

๕๘ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
(ประเภทบูรณาการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕๙ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
(ประเภทบูรณาการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๐ การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๑ การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๒ การแข่งขันโปรแกรม GSP ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๓ การแข่งขันโปรแกรม GSP ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๔ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๕ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๖ การแข่งขันเอแม็ท ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๗ การแข่งขันเอแม็ท ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๘ การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน่วยงานที่จัด
-รางวัลชนะเลิศ
-เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
-รางวัลเหรียญทอง
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓
-สานักงานคณะกรรมการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รางวัลเหรียญเงิน
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญเงิน
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลเหรียญเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖๙ การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ –มูลนิธิ
เอสซีจี ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ เรื่อง หัตถกรรมไหมมัดหมี่
สู่นวัตวิถีแห่งการลอกย้อม
๗๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๙ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย และเงินรางวัล
๒,๐๐๐ บาท

มูลนิธิเอสซีจี

รางวัลเหรียญเงิน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๗๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รางวัลเหรียญเงิน
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๓

ที่
๗๒

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่จัด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง รางวัลเหรียญทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-ม.๓ รางวัลชนะเลิศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ขอนแก่น
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-ม.๖ รางวัลชนะเลิศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ขอนแก่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗๗ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี เกียรติบตั รแสดงคะแนนผ่าน
๒๕๖๒

๗๘ การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

๗๙ การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
๘๐ การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
๘๑ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

เกณฑ์ ๑๐๐ คนแรก

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ มูลนิธริ ่มฉัตร สมาคมประกัน
ชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และพันธมิตร
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
ขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
๘๒ การแข่
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับประเทศ
(เหรียญทอง)
๘๓ การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ม.๔-๖ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๖ (เหรียญทอง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๔

ที่
๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

๙๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรม
รางวัลเหรียญทอง
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ในงานศิลปหัตถกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ในงานศิลปหัตถกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การสอบ EP English Proficiency Test ๒๐๒๐
รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ที่ ๑
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑
ประจาปี ๒๕๖๒
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑
ประจาปี ๒๕๖๒
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานที่จัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลชมเชย
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง
รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทองแดง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ต่อ)
ที่
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่จัด
๙๕ การแข่งขันการสร้าง Motion Info graphic ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทองแดง

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๖

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ

๑๐๖ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมด้วย
ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๑๐๗ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมด้วย
ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๑๐๘ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๐๙ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๐ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.
๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๔ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๕ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๖ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๗ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๘ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑๙ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๑-๓
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หน่วยงานที่จัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๗

ที่
๑๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

หน่วยงานที่จัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

๑๒๑

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
“ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง”ประจาปี ๒๕๖๒

๑๒๒

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ)พร้อมหางเครื่อง งาน
มหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”ประเภท ก ประจาปี ๒๕๖๒
การประกวด “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ ๒๐๒๐”

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒

จังหวัดบึงกาฬ

การแข่งขันวงสตริง ม.ต้น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ

รางวัลเหรียญทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๓
๑๒๔

๑๒๕ การแข่งขันวงสตริง ม.ปลาย ในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประเทศ
๑๒๖ การแข่งขันร้องเพลงสากล ม. ปลายหญิง
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ
๑๒๗ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ
๑๒๘ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ
๑๒๙ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ
๑๓๐ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒
ระดับชาติ
๑๓๑ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑

รางวัลระดับเหรียญทอง
ลาดับที่ ๕
รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๘

ที่

รายการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ

๑๓๑ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒
ระดับชาติ
๑๓๒ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๓ การแข่งขันเขียนศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๔ การแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๕ การแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๖ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๗ การแข่งขันเขียนวาดภาพระบายสี ม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๓๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓๙ การแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔๐ การแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ม.๑-๓
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔๑ การแข่งขันเดี่ยวแคน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
๖๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญเงิน

รางวัลระดับเหรียญเงิน

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑

รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานที่จัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๘๙

ที่
๑๔๓

๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ)
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ
ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันวงสตริง ม.ต้น ในงานศิลปหัตถกรรม
รางวัลชนะเลิศ
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันวงสตริง ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรม รางวัลชนะเลิศ
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๔-๖ ในงาน
รางวัลชนะเลิศ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๑-๓ ในงาน
รางวัลชนะเลิศ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
การแข่งขันวงสตริง “TOPS PLAZA PHON MUSIC รางวัลชนะเลิศ
CONTEST #๑”
ถ้วยเกียรติยศ
พร้อมเงินสด ๔,๐๐๐
บาท

หน่วยงานที่จัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ กลุ่ม ๓

ห้างท๊อป สาขาเมืองพล

ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๑ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดซึ่งกระทรวง
ศึกษาการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๐มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-๑-

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

---------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๑.๑.๑.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาไทย
ระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาภาษาจีน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๑.๑.๒.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ระดับ ๓
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑.๑.๓.๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน /สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน
STEM อย่างน้อยจานวน ๑ ชิ้นต่อ ๑ คน ( ม. ต้น , ม. ปลาย)
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๔.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

-๒-

๑.๑.๔.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๑.๔.๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๕.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ การงานฯ รายวิชาการงานฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯสุขศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษาฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๙) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๑.๖.๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในการวางแผนและทางานครบตามลาดับขั้นตอน
ด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานสาเร็จ ผู้เรียนรักการทางาน
มีเจตคติที่ดีต่อการทางานและต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
มีทักษะการสื่อสาร ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล มี
ทักษะการเล่นฟุตบอล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
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๑.๑.๖.๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วอลเลย์บอล มีทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
ไทย มีทักษะการทาอาหารไทย ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
สิ่งประดิษฐ์ มีทักษะการประดิษฐ์ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๘) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีต้าร์ มี
ทักษะการเล่นกีต้าร์ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒.๑.๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความจงรักภักดีตอ่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับ ๓
๑.๒.๑.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ระดับ ๓
๑.๒.๑.๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีวินัย ระดับ ๓
๑.๒.๑.๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ระดับ ๓
๑.๒.๑.๕) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงระดับ ๓
๑.๒.๑.๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ระดับ ๓
๑.๒.๑.๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความรักความเป็นไทย ระดับ ๓
๑.๒.๑.๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ระดับ ๓
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๒.๒.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมินระดับ ๓
๑.๒.๒.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๒.๒.๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและแสดงความ
คิดเห็นที่เหมาะสม ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑.๒.๓.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม และสภาพแวดล้อม ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๓.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๑.๒.๔.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๒.๔.๒) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
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๑.๒.๔.๓) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
และวรรณศิลป์ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๒.๔.๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๒.๔.๕) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
๑.๒.๕.๑) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น มีความพยายามและ
ตั้งใจ มีความขยันและอดทน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การมีเหตุผล ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑.๒.๕.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จด้วยดี ทิ้งขยะถูกที่และรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เก็บสิ่งของผู้อื่นได้นาไป
แจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๑.๑) โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๒.๑) โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๒) โรงเรียนมีการนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๓) โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๔) โรงเรียนมีระบบการบริหารอัตรากาลังและทรัพยากรทางการศึกษา ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๕) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์ ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๖) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๗) โรงเรียนมีข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของบุคลากรรายบุคคล, รายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้, รายฝ่าย และของโรงเรียน ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๒.๘) คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจ รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการดาเนินงานร่วมกัน ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๓.๑) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
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๒.๓.๒) โรงเรียนมีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีแผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๔.๒) ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๔.๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผล
การประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๔.๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผล
การประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๔.๕) ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC
ในการพัฒนางาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๕.๑) โรงเรียนมีอาคารเรียนทีเ่ พียงพอ ใช้การได้ดี และสะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๕.๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น เพียงพอสาหรับ
นักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๕.๓) โรงเรียนดาเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๒.๖.๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๖.๒) โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียน Smart Classroom (ห้องเรียน Smart Classroom
หมายถึง ห้องเรียนที่มีโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์, เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, visual) อย่างน้อยอาคารละ 3 ห้องเรียนและ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒.๗.๑) โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๑.๑) ร้อยละ ๙๕ ของครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๑.๒) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้น
ไป

-๖-

๓.๑.๓) ร้อยละ ๙๕ ของครูพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๒.๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สอน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๓.๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๓.๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนาไปวางแผนจัดการเรียน
การสอน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๔.๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๔.๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนและนาผลมาพัฒนาให้
นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๕.๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ ชั่วโมง
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๕.๒) ร้อยละ ๙๕ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ผล
การประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
--------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ แนวทางในการดาเนินงานตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กันเกิด
ความซ้าซ้อนและคาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทาให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ โรงเรีย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม ปรับ มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก คนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
ก าหนดค่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสาน กองทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
.............................................................

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม*
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ*
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม*
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

*หมายเหตุ การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
๓ . ก ารก าห น ด ค่ าเป้ าห ม าย ใน แต่ ล ะป ระเด็ น พิ จารณ า จะก าห น ด เป็ น ระดั บ คุ ณ ภ าพ ห รื อ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๔. การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น สถานศึกษาควรกาหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่า การดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสูงกว่า คงที่ หรือต่ากว่า (ลักษณะข้อมูลเชิง
ปริมาณ)

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(๔)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน มีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ของวิชาภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ ๒ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาจีน ระดับ ๒ ขึ้นไป
๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดระดับ ๒ ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๑) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รียน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน /สิ่งประดิษฐ์/
๓) มีความสามารถในการสร้าง
ชิ้นงาน STEM อย่างน้อยจานวน ๑ ชิ้นต่อ ๑ คน
นวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

( ม. ต้น , ม. ปลาย)
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๑) ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ
๒ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษา
ในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒
ขึ้นไป

๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ยอดเยี่ยม
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ดีเลิศ
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ยอดเยีย่ ม
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานฯ รายวิชาการงานฯพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ยอดเยีย่ ม
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป
๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ยอดเยีย่ ม
ถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษาฯพื้นฐาน
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป
ดีเลิศ
๙) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
ดีเลิศ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ ๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในการวางแผนและทางานครบ
ตามลาดับขั้นตอน ด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน
ที่ดีต่องานอาชีพ
ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานสาเร็จ ผู้เรียนรักการทางาน
มีเจตคติที่ดีต่อการทางานและต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ดี
เลิศด้านภาษาจีน มีทักษะการสื่อสาร ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ดีเลิศ
เลิศด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ยอดเยีย่ ม
เลิศด้านฟุตบอล มีทักษะการเล่นฟุตบอลผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ดีเลิศ
เลิศด้านวอลเลย์บอล มีทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ยอดเยี่ยม
เลิศด้านอาหารไทย มีทักษะการทาอาหารไทย ผลการเรียนระดับ ๓
ขึ้นไป
๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
ยอดเยี่ยม
เป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์มีทักษะการประดิษฐ์ ผลการเรียนระดับ ๓
ขึ้นไป
๘) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
ดี
เลิศด้านกีต้าร์ มีทักษะการเล่นกีต้าร์ ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ระดับ ๓
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ระดับ ๓
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีวินัย ระดับ ๓
๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ระดับ ๓
๕) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ระดับ ๓
๖) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ระดับ ๓
๗) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความรักความเป็นไทย ระดับ ๓
๘) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ระดับ ๓

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

๑) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการประเมินระดับ ๓
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ ๑) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับ
แตกต่างและหลากหลาย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และสภาพแวดล้อม ผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รียนมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๒) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปญ
ั หาโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึง้ ในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๔) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๖) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
(อัตลักษณ์ของนักเรียน)

๑) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น มี
ความพยายามและตั้งใจ มีความขยันและอดทน มีความรับผิดชอบ
มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าคิดริเริ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การมีเหตุผล ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จด้วยดี ทิ้งขยะถูกที่
และรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เก็บสิ่งของผู้อื่นได้นาไปแจ้ง
เพื่อส่งคืนเจ้าของ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(๔)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ ๑) โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม ระดับ ๔ ขึ้นไป
๑) โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ระดับ
๔ ขึ้นไป
๒) โรงเรียนมีการนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัตเิ พื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับ ๔ ขึ้นไป
๔) โรงเรียนมีระบบการบริหารอัตรากาลังและทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๕) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๖) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ ระดับ ๔ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
๗) โรงเรียนมีข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของบุคลากร
ดีเลิศ
รายบุคคล, รายกลุ่มสาระการเรียนรู้, รายฝ่าย และของโรงเรียน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๘) คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง
ดีเลิศ
ความคิดเห็น ตัดสินใจ รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการ
ดาเนินงานร่วมกัน ระดับ ๔ ขึ้นไป
๑) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ดีเลิศ
๓) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒) โรงเรียนมีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ดีเลิศ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีแผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ
ยอดเยี่ยม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ยอดเยี่ยม
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร ยอดเยี่ยม
อย่างเป็นระบบ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
ยอดเยี่ยม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๕) ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้กระบวนการ
ดีเลิศ
PLC ในการพัฒนางาน
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ ๑) โรงเรียนมีอาคารเรียนทีเ่ พียงพอ ใช้การได้ดี และสะอาดถูก
ดีเลิศ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี สุขลักษณะ ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพ
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวร่ม
ดีเลิศ
รื่น เพียงพอสาหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) โรงเรียนดาเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริม
ดีเลิศ
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
ดีเลิศ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ
๔ ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๒) โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียน Smart Classroom (ห้องเรียน
Smart Classroom หมายถึง ห้องเรียนที่มีโปรเจคเตอร์,
คอมพิวเตอร์, เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, visual) อย่างน้อยอาคารละ
๓ ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป
๗) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑) โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินระดับ ๔
(เอกลักษณ์ของโรงเรียน)
ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(๔)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ๑) ร้อยละ ๙๕ ของครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการ
ยอดเยี่ยม
และปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning
ดีเลิศ
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๔ ของครูพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา
ยอดเยีย่ ม
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีและ ยอดเยีย่ ม
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีส่ อดคล้องกับตัวชี้วัดที่สอน
ผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
ยอดเยีย่ ม
บวก
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ยอดเยีย่ ม
วินัย ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกัน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน
ยอดเยีย่ ม
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง ๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนาไป
ยอดเยีย่ ม
เป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียน
ยอดเยีย่ ม
ชัดเจน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน
ยอดเยีย่ ม
และนาผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ผลการประเมิน ๔ ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ภาคเรียนละ ๒๕ ชั่วโมง ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๒) ร้อยละ ๙๕ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า นายอานาจ ปราบหนองบัว ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ในฐานะ
 เป็นที่ปรึกษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลงชื่อ
(นายอานาจ ปราบหนองบัว)

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า ดร.ฉลาด เสริมปัญญา ตาแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ในฐานะ
 เป็นที่ปรึกษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลงชื่อ
(ดร.ฉลาด เสริมปัญญา)

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า นางเปรมจิต งานไว ตาแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ในฐานะ
 เป็นที่ปรึกษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลงชื่อ
(นางเปรมจิต งานไว)

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ตาแหน่ง อดีตผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ในฐานะ
 เป็นที่ปรึกษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลงชื่อ
(ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์)

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า นายจัตุพร ภูศรีอ่อน ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน วิทยาลัยเทคโนโลยี
พลพณิชยการ ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ในฐานะ
 เป็นที่ปรึกษางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับโรงเรียนด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลงชื่อ
(นายจัตุพร ภูศรีอ่อน)

รายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
จานวน 3 มาตรฐาน
เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

เอกสารประกอบตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ปีการศึกษา 2562 ปรากฏในเวปไซต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม http://www.mpk.ac.th/

ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลงานดีเด่นระดับโลกและระดับนานาชาติ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงปาณิศา สว่างตา และ เด็กหญิงชลดา เคนชาลี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป
(European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (สอบภาคปฏิบัติ)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
“กฐิน กุยยกานนท์” อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธุ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง
รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562 ในโครงการรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย
และเงินรางวัล จานวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วอลเลย์บอลลีกอาชีพ ประจาปี 2563 “Volleyball Thailand League 2020”
นายอดิเทพ แก้วพรหม และ นายจักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพสังกัดสโมสร Asia GS Samutsakhon

ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายอโนชา หล้าโคตร นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด U.19 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
วอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

ผลงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายปฎิพล หฤแสง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 และ
นายจิรภัทร จ้ายหนองบัว นักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
รับรางวัลเด็กดี ศรีขอนแก่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
ในนามตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ผลงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาบุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน
ที่หลากหลายได้แก่ หลักสูตรพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Excellence Class : EC
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ Computer Program : CP หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ English Excellence Class : EEC หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD กิจกรรมชุมนุมจานวน 162 ชุมนุม

ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ / ระดับภาค
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางสุมาลี ภูศรีอ่อน ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562

นายจักรี ฦาชา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
นายสายัน พับพิมสัย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสื่อ ระดับประเทศ
เนื่องในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปี 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ / ระดับภาค
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผลงานมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด / ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางสุมาลี ภูศรีอ่อน ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2562 “ระดับท้องถิ่นจังหวัด” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจาปี พ.ศ. 2563
จาก สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จานวน 43 ท่าน
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ลูกจ้างประจาดีเด่น พนักงานจ้างดีเด่น
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจาปี พ.ศ. 2563
จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งสถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย ครูมีการ
พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

ครูมกี ารใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งสถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย ครูมีการ
พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

รวมภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1UzkHW1zwqrqkdpkNhjBuo4bfbriuhZ_/view?usp=sharing

ภาคเรียนที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1iSnOvv286Z0fi3CuOk5wV0bZTsKxQhFZ/
view?usp=sharing

