
  

 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ ๒๐ จังหวัดชุมพร  ตั้งอยูํ ๑๘๘ หมูํที่ ๗ ตําบลสลุย  อําเภอทําแซะ
จังหวดัชุมพร  โทรศัพท๑  ๐๗๗ - ๖๑๑๐๒๐  website http:/www.rpk๒๐.ac.th.  email  Raj_๒๐@hotmail.com 
 จัดต้ังและเปิดทําการสอนเมื่อวันที่   ๑๔  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นเวลา   ๒๐ ปี 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้  
ทิศเหนือ   จรดกับ    ศูนย๑คุ๎มครองพันธ๑พืชป่า จังหวัดชุมพร  
ทิศใต๎   จรดกับ   คลองทําหิน  
ทิศตะวันออก จรดกับ   หมูํ ๗   ตําบลสลุย 
ทิศตะวันตก  จรดกับ    ถนนเพชรเกษม 
 ในพื้นที่เขตบริการประกอบด๎วย ๘  อําเภอ ในจังหวัดชุมพร ประกอบด๎วย อําเภอทําแซะ  อําเภอปะทิว   
อําเภอเมือง    อําเภอสวี    อําเภอหลังสวน   อําเภอพะโต๏ะ  อําเภอละแม   อําเภอทุํงตะโก     อยูํในเขตบริการ         
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตําบลสลุย   มีพื้นที่ ๓๑๘ ไรํ   
 ตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  และสภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกี่ยวข๎องตลอดจนผลการดําเนินงานที่ผํานมา โรงเรียนได๎ถูกกําหนดให๎จัดต้ัง
เป็น โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษจัดการศึกษาประเภทประจํา  สําหรับผู๎ด๎อยโอกาส  ที่ประสบปัญหาความ
ยากลําบากในขอบเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  ซึ่งมีความมุํงหมายให๎มีการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ
การพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบรูณ๑ทั้งรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู๎     และคุณธรรม มีจริยธรรม   และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู๎อํานวยการโรงเรียน ชื่อ -สกุล   นายนริศร   นุชถาวร   โ ทรศัพท๑   ๐๘๑ -๗๒๓๘๑๔๐ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร๑มหาบัณฑิต( กศม.)  สาขา  เทคโนโลยีการศึกษา  ดํารงตําแหนํงตั้งแตํ                 
๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๒  ปี   ๑  เดือน 
  ๒ ) รองผู๎อํานวยการโรงเรียน   ๓  คน 
   ๒ .๑ ชื่อ -สกุล   นายสุชาติ สร๎อยสม  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตร๑หหาบัณฑิต (ศษม.)      
รับผิดชอบกลุํมบริหารงานบุคคล 
   ๒ .๒ ชื่อ-สกุล นายเดชนันท๑     ศิริมาลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตร๑บัณฑิต (คบ.) โทรศัพท๑   ๐๘๓-๓๙๔๕๒๖๙    e-mail  Rungdech@
๔๘.hotmail.comรับผิดชอบกลุํมบริหารงานวิชาการ/ กลุํมบริหารงานทั่วไป 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล  นางสาวชมพู     อุปการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร๑มหาบัณฑิต (ค.ม.)โทร ศัพท๑ ๐๘๔ –๘๔๒๒๑๒๕๕ e-mailChompoor_
๒๐๑๐.live.com  รับผิดชอบกลุํมบริหารงานงบประมาณ 



  

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๔ ) 
 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๔๕  คน 
 ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๖๔๕  คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๖๔๕     คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
 ๔)  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย  ๕๔๒  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๙๒.๓๓ 
 ๕)  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม  ๓๑   คน   คิดเป็นร๎อยละ   ๔.๘๑ 
 ๖)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    -     คน    
 ๗)  จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ   ๓๐    คน   คิดเป็นร๎อยละ ๔.๖๕ 
 ๘)  จํานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ   ๖๔๕   คน   คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๙)  จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๔๐  คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๖.๒๐ 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน ๒๐  คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๓.๑๐ 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น   ๗   คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๑.๐๙ 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ ๑ ๗ ๕ ๑๒ ๑๒ 

ป.๒ ๑ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑๕ 

ป.๓ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๒๙ 

ป.๔ ๑ ๑๕ ๑๓ ๒๘ ๒๘ 

ป.๕ ๑ ๑๖ ๒๒ ๓๘ ๓๘ 

ป.๖ ๑ ๒๗ ๒๑ ๔๘ ๔๘ 

รวม ๖ ๙๐ ๘๐ ๑๗๐  

ม.๑ ๒ ๔๔ ๓๖ ๘๐ ๔๐ 

ม.๒ ๓ ๔๗ ๕๘ ๑๐๕ ๓๕ 

ม.๓ ๓ ๓๔ ๕๓ ๘๗ ๒๙ 

รวม ๘ ๑๒๕ ๑๔๗ ๒๗๒ - 

ม.๔ ๒ ๑๗ ๕๔ ๗๑ ๓๖ 

ม.๕ ๓ ๒๐ ๕๓ ๗๓ ๒๕ 

ม.๖ ๓ ๑๐ ๔๙ ๕๙ ๒๐ 

รวม ๘ ๔๗ ๑๕๖ ๒๐๓  

รวมทั้งหมด ๒๒ ๒๖๒ ๓๘๓ ๖๔๕  

๒ 



  

 ๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ป .๖                 จํานวน  ๔๑  คน คิดเป็นร๎อยละ   ๘๕.๔๒ 
   ม.๓              จํานวน  ๖๖  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๗๕.๘๖ 
   ม .๖              จํานวน   ๕๐  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๘๔.๗๕ 
 ๑๓ ) อัตราสํวนครู : นักเรียน =   ๑  :  ๑๕ 
 ๑๔) จํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   ๔๕๐  คน        
คิดเป็นร๎อยละ ๖๙.๗๗ 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง    ๖๔๕  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐  
 ๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   ๖๓๐   คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๙๗.๖๗  
 ๑๗)จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอ กประเทศ   ๖๔๕  คน                
คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ําเสมอ 
๕๕๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๘๕.๒๗ 
 ๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   
๖๔๕  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่กําหนด      
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๖๔๕ คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



  

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อา
ยุ 

อายุ
ราช 

การ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 
๑ นายนริศร    นุชถาวร ๕

๕ 
๓๒ ผู๎อํานวยการ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
- ๙/๒๐๘ 

๒ นายสุชาติ  สร๎อยสม ๕
๔ 

๓๒ รองผู๎อํานวยการ คศ. 
๒ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- ๖/๑๓๖ 

๓ นายเดชจะนันท๑  ศิริมาลา ๔
๐ 

๑๖ รองผู๎อํานวยการ คศ. 
๒ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

- ๕/๘๘ 

๔ นางสาวชมพู  อุปการ ๓
๕ 

๑๐ รองผู๎อํานวยการ คศ. 
๑ 

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- ๖/๑๐๔ 

๕ นางสมศรี  จันแดง ๕
๒ 

๒๐ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ศศ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
ฯ 

๓/๔๘ 

๖ นางสุนิสา  สุขเมตตา ๕
๒ 

๒๐ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.บ. โภชนาการ การงานอาชีพ
ฯ 

๓/๒๔ 

๗ นางวราภรณ๑  ถือแก๎ว ๔
๐ 

๑๗ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.ม. การบริการ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร๑ ๒/๒๔ 

๘ นางสาวรุจิรา  ศรีพิเชียร ๔
๒ 

๑๖ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.บ. บรรณารักษ๑ ภาษาไทย ๓/๒๔ 

๙ นางสาวจารุวรรณ  เผือกเนียร ๔
๓ 

๑๕ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๒๔ 

๑๐ นายวิโรจน๑  มานพ ๔
๒ 

 ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๒/๘๘ 

๑๑ นายกําธร   อุมา ๓
๖ 

๑๐ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ป.
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ๒/๔๘ 

๑๒ นางสุพัตรา  ชัยราช ๓
๖ 

๑๒ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ค.บ. คณิตศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ๒/๙๖ 

๑๓ นางวัชรี  ไพรพา ๔
๒ 

๑๕ ครู คศ. ๓ ชํานาญ
การพิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ ๙/๑๗๖ 

๑๑๔ นายเชิดพงศ๑  แก๎วเกาะสะบ๎า ๓
๖ 

๘ ครู คศ. ๑ ป.
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา ๓/๒๔ 

๑๕ นายปัญญา  ยีซาแล ๓
๖ 

๑๓ ครู คศ. ๒ ชํานาญ
การ 

ป.
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา ๓/๒๔ 

๑๖ นางสาวรุํงอรุณ   พํุมนิล ๓
๒ 

๗ ครู คศ. ๑ ป.
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร๑ ๖/๑๑๒ 

๑๗ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร๑ ๒
๙ 

๘ ครู คศ. ๑ ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร๑ ๓/๒๔ 

๑๘ นางสาวจันทร๑แรม  โพธิ์คีรี ๓
๙ 

๕ ครู คศ. ๑ ป.
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ๒/๓๒ 

๑๙ นางสาวจงดี  ทิพย๑นุรักษ๑ ๕
๕ 

๒ ครู คศ. ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๒/๙๖ 

๒๐ นางสาววลัยลักษณ๑  ฉิมพลี ๓๐ ๒ ครู คศ. ๑ วท.บ. เคมี เคมี ๒/๒๔ 

๔ 



  

๒๑ นางสาวจินตนา  พลมา ๓
๐ 

๒ ครู คศ. ๑ วท.บ. ฟิสิกส๑ ฟิสิกส๑ ๓/๘๐ 

๒๒ นางวิภารัตน๑  แก๎วประดิษฐ๑ ๓
๖ 

๒ ครู คศ. ๑ ค.บ. ประถมศึกษา - ๓/๔๘ 

๒๓ นางสมบุญ  พํุมพร๎อมจิตร ๔
๖ 

๒ ครูผู๎ชํวย ค.บ. เกษตรศาสตร๑ เกษตร ๒/๒๔ 

๒๔ นายยุทธนา  มรกต ๓
๓ 

๒ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ประถมศึกษา - ๑/๕๖ 

๒๕ นางสุกัญญา  แทํนธัญลักษณ๑ ๒
๙ 

๑ ครูผู๎ชํวย บช.บ. บัญชีบัณฑิต การงานอาชีพ ๓/๔๘ 

๒๖ นางสมบัติ  หาญลํายวง ๓
๗ 

๙ 
เดือน 

ครูผู๎ชํวย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๓/๕๖ 

๒๗ นางสาวน้ําฝน  ตักศิลา ๓
๑ 

๙ 
เดือน 

ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒/๒๔ 

๒๘ นายคณิต  จันทสโร ๕
๒ 

๓๑ ครู คศ. ๒  ชํานาญ
การ 

ศศ.บ. มัธยมศึกษา
(วิทยาศาสตร๑) 

วิทยาศาสตร๑ ๒/๒๔ 

๒๙ นายพรหมมาตร๑  อิฐกอ ๓
๕ 

๓ ครู คศ. ๑ ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพ ๒/๒๔ 

 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๒  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๘๘.๐๐ 
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๒๕  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

  พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางวัชณีกร   ศรีสุวรรณ ๓๙ ๑๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร๑ การงานอาชีพฯ งบประมาณ 
๒ นายอนุรักษ๑  จันทสุวรรณ ๒๗ - ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี งบประมาณ 
๓ นางสาวอุษณีย๑ คําแก๎วไทร ๒๙ ๔ ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา คอมพิวเตอร๑ งบประมาณ 
๔ นางสาวสุกัญญา จัตุรงค๑ ๒๗ - ค.บ. เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
สังคมศึกษา งบประมาณ 

๕ นางสาวจุฑาพร  ใจมีบุญ ๓๑ - ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณ 
๖ นางเรืองจิต  สิทธยางกูร ๒๖ ๒ ศษ.บ. คณิตศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ งบประมาณ 
๗ นางสาววาสนา  ดาวเรือง ๒๗  ศศ.บ.  สังคมศึกษา งบประมาณ 
๘ นางสาวขวัญเรือน  คงแทํน ๓๑ ๒ ศษ.บ. คณิตศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ งบประมาณ 
๙ นางสาววาสนา บรรจงมณีวัฒน๑ ๓๘ ๒ ค.บ. ประถมศึกษา  งบประมาณ 
๑o นางสาวเรณู  แก๎วดํา ๓๕ ๒ ค.บ. ประถมศึกษา  งบประมาณ 
๑๑ นายสรศักดิ์  นิมากร ๒๕ ๒ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสา

หการ 
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

งบประมาณ 

๑๒ นายวิโรจน๑  อินทคํา ๒๙ ๑ วท.บ. ฟิสิกส๑ ฟิสิกส๑ งบประมาณ 
๑๓ นางสาวจันจิรา  ตั้งอารุณ ๒๖ ๑ บช.บ. การบัญชี การงานอาชีพฯ งบประมาณ 
๑๔ นายวัฒนา  จิตต๑งามขํา ๓๐ ๑ ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา คอมพิวเตอร๑ งบประมาณ 
๑๕ นางสาวกมลนัทธ๑  ศรีจ๎อย ๓๓ ๑ ศษ.ม. เทคโนโลยีการวิจัย

และพัฒนา
หลักสูตร 

ศิลปะ งบประมาณ 

๑๖ นายสารวุฒิ  ชํวยสุข ๓๒ ๑ วท.บ. สัตวศาสตร๑ เกษตร งบประมาณ 

 

๕ 



  

 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางคณิตตา  จารีมุข ๒๗ ๓ ศศ.บ. รัฐศาสตร๑ สังคมศึกษา ทุนเสมาพัฒนาชีวิต 

๒ นายศุภชัย  ปะทิรัมมย๑ ๒๔ ๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อุดหนุนการศึกษา 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน 

๑ นายประสิทธิ์  ชนะแดง ๕๗ ๒๐ ป.๔ งบประมาณ 
๒ นายสุทัศน๑  ชนะแดง ๕๕ ๑๑ ป.๔ งบประมาณ 
๓ นายสมชัย  ชนะแดง ๔๘ ๒๐ ป.๔ งบประมาณ 
๔ นายอารักษ๑  รองมาลี ๔๐ ๑๐ ป.๔ งบประมาณ 
๕ นางโสภา  จิตญาภาษ ๕๓ ๒๐ ป.๔ งบประมาณ 
๖ นางสาวบานเย็น  เสนํห๑วงศ๑ ๔๑ ๑๒ ป.๔ งบประมาณ 
๗ นายสมชาย  เส๎งหวาน ๔๒ ๑๖ ปวช. งบประมาณ 
๘ นายประจวบ  ใยอุบล ๔๔ ๗ ป.๔ งบประมาณ 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจํานวน  ๕  หลัง อาคารประกอบจํานวน ๒๓ หลัง ส๎วม ๒๔ หลัง 
สนามเด็กเลํน  ๒  สนาม    
สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม   
สนามเปตอง  ๑  สนาม   

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๓๔,๘๖๗,๘๑๐.๑๖ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง ๒๙,๗๔๒,๐๑๐ 
เงินนอก
งบประมาณ 

- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๐๒๓,๒๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ ๓๔,๘๖๗,๘๑๐.๑๖ รวมรายจ่าย ๓๐,๗๖๕,๒๑๐ 

 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ   ๘๕,๓๐  ของรายรับ  
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ   ๒.๙๓  ของรายรับ 
 

๖ 



  

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด๎วยไม๎

ผลไม๎ยืนต๎น พืชไรํและการทําประมง พืชเศรษฐกิจได๎แกํ  ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน  กล๎วยเล็บมือนางและ มังคุด 
เป็นต๎น สํวนสาขาการประมงได๎แกํ กุ๎ง ปลา หอย เป็นต๎น สาขาอับดับรองจากภาคเกษตรกรรมคือ 
ภาคอุตสาหกรรม        ซึ่งได๎แกํอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ๑สินค๎าเกษตร เชํน ผลไม๎แปรรูปบรรจุกระป๋อง 
ผลิตภัณฑ๑ทุเรียนแปรรูป ยางแผํนรมควัน ยางแทํง อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาล๑ม อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แชํแข็ง อุตสาหกรรมปลาป่น  มีประชากรประมาณ ๔๘๑,๒๙๘  คน สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ   ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ หนังตะลุง  มโนห๑รา  เพลงบอก    
  ๒ ) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ  ป.๖ อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี   ๘๔,๖๖๕  บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว ๒-๓  คน 

 ๓ ) โอกาสและข๎อจํากัดของโรงเรียน 
 อยูํใกล๎วัดสวนมณีทรัพย๑  วัดถ้ําพรมมุนี วัดถ้ําพรุตะเคียน  โรงงานอุตสาหกรรมชุมพรน้ํามันปาล๑ม  

ติดถนนเพชรเกษม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



  

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร   

ระดับประถมศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๐๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๓.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๕.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๐๐ 

๘ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒    

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐) 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๐๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๓.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๕.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๐๐ 

 
 
 
 

๙ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓    

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐) 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๐๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๓.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๕.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๐๐ 

 
 
 
 

๑๐ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔    

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา ๔๐ 

พ๑๔๑๐๒ พลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 

ง๑๔๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๔๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๔๐ 

  ๓. กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๔๐ 

 
 

๑๑ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  

   

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา ๔๐ 

พ๑๕๑๐๒ พลศึกษา ๔๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 

ง๑๕๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๔๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรม สํงเสริมอาชีพ ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๔๐ 

 
 

๑๒ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  

   

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา ๔๐ 

พ๑๖๑๐๒ พลศึกษา ๔๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 

ง๑๖๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

  ๒.ลูกเสือ / ยุวกาชาด ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

  ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ 

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๒,๒๔๐) 

  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 

  ๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๔๐ 

  ๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๒๘๐ 

  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๒๘๐ 

  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๕๖๐ 

  รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๓,๒๔๐ 
 

 

๑๓ 



  

 
หลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐  จังหวัดชุมพร 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ๒
๑๑๐๒ 

พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
 พ๒

๑๑๐๔ 
พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑.๐(๔๐)  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๑.๐(๔๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐) 
ท๒๑๒๐๑ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๐๒๔๗  ข๎าวกับวิถีไทย ๑.๐(๔๐)  ง๒๐๒๘๗ งานพิมพ๑ดีดภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

 เลือกเสรี ๑.๐(๔๐)   เลือกเสรี ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.กิจกรรมแนะแนว   ๑.กิจกรรมแนะแนว  
๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด   ๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  
๓.กิจกรรมชุมนุม   ๓.กิจกรรมชุมนุม  
๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  
กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐)  กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐) 
๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐ 
๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐  ๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐ 
๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐  ๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐ 
๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐ 
๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐ 
๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐ 

  รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๖๐    รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๖๐ 

๑๔ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕(๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐) 
ท๒๒๒๐๑ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๒ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๐๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐(๔๐)  ง๒๐๒๐๒ การจัดการฐานข๎อมูล ๑.๐(๔๐) 
 เลือกเสรี ๑.๐(๔๐)   เลือกเสรี ๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.กิจกรรมแนะแนว   ๑.กิจกรรมแนะแนว  
๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด   ๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  
๓.กิจกรรมชมรม ชุมนุม   ๓.กิจกรรมชมรม ชุมนุม  
๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐)  กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐) 
๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐ 
๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐  ๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐ 
๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐  ๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐ 
๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐ 
๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐ 

๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐ 

  รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๒๐    รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 



  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐) 
ท๒๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๒ หลักภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๐๒๐๓ ตารางการทํางาน ๑.๐(๔๐)  ง๒๐๒๐๔ โปรแกรมประมวลผลคํา ๑.๐(๔๐) 
 เลือกเสรี ๑.๐(๔๐)   เลือกเสรี ๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 

๑.กิจกรรมแนะแนว   ๑.กิจกรรมแนะแนว  
๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด   ๒.ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  
๓.กิจกรรมชุมนุม   ๓.กิจกรรมชุมนุม  
๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  

กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐)  กิจกรรมทักษะด ารงชีวิต (๑,๑๒๐) 

๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐  ๑.กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๕๒๐ 
๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐  ๒.กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๒๐ 
๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐  ๓.กิจกรรมหลักไตรรงค๑ ๑๔๐ 
๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐  ๔.กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผู๎นํา ๑๔๐ 
๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐  ๕.กิจกรรมพัฒนาสุนทรยีภาพ ๒๐ 

๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐  ๖.กิจกรรมอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ๒๘๐ 
  รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๒๐    รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๗๒๐ 

 

 

 
 
 
 

๑๖ 



 

 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (แผนวิทย์-คณิต) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๑๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๑๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๑๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๑๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๑๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๑๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๑๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๑๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๑๑๐๒ 

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐  ส๓
๑๑๐๔   

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๑๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๑๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๑๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๑๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๑๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๑๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๗.๐/๒๘๐  รวม ๗.๐/๒๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ค๓
๑๒๐๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐  ค๓
๑๒๐๒ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๑๒๐๑ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐  ว๓
๑๒๐๒ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๑๒๒๑ 

เคมี ๑.๕/๖๐  ว๓
๑๒๒๒ 

เคมี ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๑๒๔๑ 

ชีววิทยา 
 
 

๑.๕/๖๐  ว๓
๑๒๔๒ 

ชีววิทยา ๑.๕/๖๐ 

หลักสูตรโรงเรียนราชประเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช 2552 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑๗ 



 

ส๓
๑๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๑๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๐๒๐๑ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๑ ๐.๕/๒๐  อ๓
๐๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษอําน-เขียน๑ ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๐๒๔๑ 

ข๎าวไทย ๑.๐/๔๐  ง๓
๐๒๔๓ 

การปลูกพืชไร๎ดิน ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๘.๐/๓๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (แผนวิทย์-คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๒๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๒๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๒๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๒๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๒๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๒๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๒๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๒ 

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๑๐๔   

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๒๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๒๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๒๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๒๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๒๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๒๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

๑๘ 



 

อ๓
๒๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๗.๐/๒๘๐  รวม ๗.๐/๒๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ค๓
๒๒๐๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐  ค๓
๒๒๐๒ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๒๒๐๓ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐  ว๓
๒๒๐๔ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๒๒๒๓ 

เคมี ๑.๕/๖๐  ว๓
๒๒๒๔ 

เคมี ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๒๒๔๓ 

ชีววิทยา ๑.๕/๖๐  ว๓
๑๒๔๔ 

ชีววิทยา ๑.๕/๖๐ 

ส๓
๒๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๐๘ 

กรีฑาประเภทลูํ ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๐๙ 

กรีฑาประเภทลาน ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๐๒๐๓ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๒ ๐.๕/๒๐  อ๓
๐๒๐๔ 

ภาษาอังกฤษอําน-เขียน๒ ๐.๕/๒๐ 

รวม ๗.๕/๓๐๐  รวม ๗.๕/๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (แผนวิทย์-คณิต) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๓๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๓๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๓๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๓๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๓๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๓๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๓๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๓๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

พ๓
๓๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๓๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๓๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๓๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๓๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๓๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๓๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๖.๕/๒๖๐  รวม ๖.๕/๒๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ค๓
๓๒๐๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐  ค๓
๓๒๐๒ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๓๒๐๕ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐  ว๓
๓๒๐๖ 

ฟิสิกส๑ ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๓๒๒๕ 

เคมี ๑.๕/๖๐  ว๓
๓๒๒๖ 

เคมี ๑.๕/๖๐ 

ว๓
๓๒๔๕ 

ชีววิทยา ๑.๕/๖๐  ว๓
๓๒๔๖ 

ชีววิทยา ๑.๕/๖๐ 

ส๓
๓๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๓๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๑๔ 

ลีลาศ ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๑๓ 

การเต๎นพื้นเมือง ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๐๒๐๕ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๓ ๐.๕/๒๐  อ๓
๐๒๐๖ 

ภาษาอังกฤษอําน-เขียน๓ ๐.๕/๒๐ 

๒๐ 



 

ง๓
๐๒๐๙ 

งานห๎องสมุด๑ ๑.๐/๔๐  ง๓
๐๒๐๖ 

อินเตอร๑เน็ตและการสร๎างเวบเพจ ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๕/๓๔๐  รวม ๘.๕/๓๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (แผนศิลป์-สังคม) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๑๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๑๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๑๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๑๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๑๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๑๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๑๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๑๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๑๑๐๒ 

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐  ส๓
๑๑๐๔   

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๑๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๑๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๑๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๑๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๑๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๑๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๗.๐/๒๘๐  รวม ๗.๐/๒๘๐ 

๒๑ 



 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ท๓
๐๒๐๑ 

การเขียน๑ ๑.๐/๔๐  ท๓
๐๒๐๒ 

การเขียน๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๑ 

การปกครองของไทย ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๒๔ 

ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๒ 

มนุษย๑กับสังคม ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๒๕ 

วิถีธรรมวิถีไทย ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๓ 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู๎ ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๒๖ 

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๑๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๑๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๐๕ 

มวยไทย ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๑๕ 

ปันจักสีลัต ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๐๒๐๒ 

ศิลปะประดิษฐ๑ ๑.๐/๔๐  ศ๓
๐๒๐๖ 

จิตรกรรมไทย ๑.๐/๔๐ 

อ๓
๐๒๐๗ 

ภาษาอังกฤษรอบรู ๎ ๑.๐/๔๐  อ๓
๐๒๐๘ 

การแปล๑ ๑.๐/๔๐ 

ง๓
๐๒๔๑ 

ข๎าวไทย ๑.๐/๔๐  ง๓
๐๒๔๓ 

การปลูกพืชไร๎ดิน ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๘.๐/๓๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 

 

 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (แผนศิลป์-สังคม) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๒๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๒๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๒๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๒๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๒๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๒๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๒๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๒ 

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๑๐๔   

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๒๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๒๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๒๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๒๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๒๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๒๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๒๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๗.๐/๒๘๐  รวม ๗.๐/๒๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ท๓
๐๒๐๓ 

อํานและพิจารณาวรรณกรรม๑ ๑.๐/๔๐  ท๓
๐๒๐๔ 

อํานและพิจารณาวรรณกรรม๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๗ 

เศรษฐศาสตร๑ผู๎บริโภค ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๐ 

ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๘ 

เหตุการณ๑ปัจจุบัน ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๑ 

การดํารงชาติไทย ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๒๙ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ไทย ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๒ 

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๐๘ 

กรีฑาประเภทลูํ ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๐๙ 

กรีฑาประเภทลาน ๐.๕/๒๐ 

๒๓ 



 

ศ๓
๐๒๑๘ 

นาฏศิลป์ไทย๑ ๑.๐/๔๐  ศ๓
๐๒๑๙ 

นาฏศิลป์ไทย๑ ๑.๐/๔๐ 

อ๓
๐๒๐๙ 

ภาษาอังกฤษสํูโลกกว๎าง ๑.๐/๔๐  อ๓
๐๒๑๐ 

การแปล๒ ๑.๐/๔๐ 

ง๓
๐๒๖๑ 

งานเขียนแบบ ๑.๐/๔๐  ง๓
๐๒๖๖ 

งานผลิตภัณฑ๑โลหะด๎วยการเชื่อม ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๘.๐/๓๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (แผนศิลป์-สังคม) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๓๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๓๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๓๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๓๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๓๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๓๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๓๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๓๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

พ๓
๓๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๓๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๓๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๓๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๓๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๓๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๓๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๖.๕/๒๖๐  รวม ๖.๕/๒๖๐ 

๒๔ 



 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ท๓
๐๒๐๕ 

ประวัติวรรณคดี๑ ๑.๐/๔๐  ท๓
๐๒๐๔ 

ประวัติวรรณคดี๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๓๓ 

ภูมิศาสตร๑กายภาพ ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๖ 

การจัดการส่ิงแวดล๎อม ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๓๔ 

ภูมิศาสตร๑เศรษฐกิจ ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๗ 

พลังงานและส่ิงแวดล๎อม ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๐๒๓๕ 

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ๑.๐/๔๐  ส๓
๐๒๓๘ 

เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล๎อม ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๓๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๓๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๑๔ 

ลีลาศ ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๑๓ 

การเต๎นพื้นเมืองนานาชาติ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๐๒๒๐ 

การแสดงพื้นเมือง ๑.๐/๔๐  ศ๓
๐๒๑๓ 

ดนตรีไทย-ขัยร๎องไทย๑ ๑.๐/๔๐ 

อ๓
๐๒๑๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเพลิดเพลิน 

๑.๐/๔๐  อ๓
๐๒๑๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑.๐/๔๐ 

ง๓
๐๒๑๐ 

งานห๎องสมุด๑ ๑.๐/๔๐  ง๓
๐๒๐๖ 

อินเตอร๑เน็ทและการสร๎างเว็บเพจ ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๘.๐/๓๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (แผนบัญชี) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๒๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๒๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๒๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๒๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๒๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๒๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๒๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๑๐๒ 

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๑๐๔   

ประวัติศาสตร๑ ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๒๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๒๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๒๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๒๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๒๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๒๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๒๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๗.๐/๒๘๐  รวม ๗.๐/๒๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ท๓
๐๒๐๓ 

อํานและพิจารณาวรรณกรรม๑ ๑.๐/๔๐  ท๓
๐๒๐๔ 

อํานและพิจารณาวรรณกรรม๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๒๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๒๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๐๒๘๔ 

การบัญชีตั๋วเงิน ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๘๓ 

บัญชีเชําซ้ือ ๑.๕/๖๐ 

ง๓
๐๒๘๕ 

การบัญชีห๎างหุ๎นสํวน ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๘๗ 

การบัญชีอุตสาหกรรมและ
ระบบใบสําคัญรับเงิน 

๑.๕/๖๐ 

ง๓
๐๒๘๖ 

การบัญชีสินค๎า ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๘๘ 

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี ๑.๕/๖๐ 

ง๓
๐๒๙๖ 
 

ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๙๗ 

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ๑.๕/๖๐ 

๒๖ 



 

อ๓
๐๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษอําน-เขียน๑ ๐.๕/๒๐     

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๗.๕/๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 

๒๗ 



 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (แผนบัญชี) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท๓
๓๑๐๑  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ท๓
๓๑๐๒  

ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 

ค๓
๓๑๐๑  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐  ค๓
๓๑๐๒  

คณิตศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓
๓๑๐๑ 

วิทยาศาสตร๑   ๑.๐/๔๐  ว๓
๓๑๐๒  

วิทยาศาสตร๑ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๓๑๐๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐  ส๓
๓๑๐๓   

สังคมศึกษาฯ ๑.๐/๔๐ 

พ๓
๓๑๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓
๓๑๐๒   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕/๒๐ 

ศ๓
๓๑๐๑ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐  ศ๓
๓๑๐๒ 

ศิลปะ   ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๓๑๐๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕/๒๐  ง๓
๓๑๐๒   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ๓
๓๑๐๑ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐  อ๓
๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ   ๑.๐/๔๐ 

รวม ๖.๕/๒๖๐  รวม ๖.๕/๒๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม  
ท๓
๐๒๐๕ 

ประวัติวรรณคดี๑ ๑.๐/๔๐  ท๓
๐๒๐๔ 

ประวัติวรรณคดี๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓
๓๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐  ส๓
๓๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๐.๕/๒๐ 

พ๓
๐๒๑๔ 

ลีลาศ ๐.๕/๒๐  พ๓
๐๒๑๓ 

การเต๎นพื้นเมืองนานาชาติ ๐.๕/๒๐ 

ง๓
๐๒๙๑ 

กระบวนการจัดทําบัญชี ๓.๐/๑๒๐  ส๓
๐๒๓๗ 

พลังงานและส่ิงแวดล๎อม ๑.๐/๔๐ 

ง๓
๐๒๙๒ 

การเงินสํวนบุคคล ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๐๘ 

คอมพิวเตอร๑เพื่องานอาชีพ ๑.๕/๖๐ 

อ๓
๐๒๑๓ 

ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ๑.๕/๖๐  ง๓
๐๒๘๙ 

การบัญชีบริษัทจํากัด ๒.๐/๘๐ 

    ง๓
๐๒๐๙ 

งานห๎องสมุด๑ ๑.๐/๔๐ 

รวม ๘.๐/๓๒๐  รวม ๗.๕/๓๐๐ 

๒๘ 



 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐  ๑.กิจกรรมแนะแนว ๐.๕/๒๐ 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
    -  ชุมนุม 
    -  นศท./ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 ๒.กิจกรรมนักเรียน 
    - ชุมนุม 
    - นศท. /ลูกเสือวิสามัญ 

 

๐.๕/๒๐ 

๐.๕/๒๐  

 

 

๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐)  ๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม./ ปี  รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ชม. / ปี 

 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๙๒  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห๎องสมุด  ๙,๐๐๐   เลํม 
   การสืบค๎นหนังสือและการยืม -คืน ใช๎ระบบ  ยืมและคืนโดยตรงกับบรรณารักษ๑ 
   จํานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๘๗ คน ตํอวัน 
คิดเป็นร๎อยละ  ๖๐.๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห๎องปฏิบัติการ 
  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑  จํานวน  ๔    ห๎อง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑  จํานวน  ๒    ห๎อง 
  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา       จํานวน  ๒    ห๎อง 
 ๓) คอมพิวเตอร๑จํานวน  ๘๐  เคร่ือง   
  เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน ๖๐ เคร่ือง 
  เพื่อใช๎สืบค๎นข๎อมูลอินเตอร๑เน็ต  ๕  เคร่ือง 
  เพื่อใช๎การบริหารจัดการ  ๑๕  เคร่ือง 
  จํานวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๒๐  คน 
ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ  ๕๙.๕๗  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 

 ๔ ) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.ห๎องสมุด 
๒.ห๎องคอมพิวเตอร๑ 
๓.สวนสมุนไพร 
๔.สวนเกษตร 
๕.ห๎องกลุํมสาระ 
๗.แหลํงการเรียนรู๎ธรรมชาติ 
๘.สวนวิทยาศาสตร๑ 
๙.สวนสุขภาพ 
๑๐.สวนนํ้าตก 
๑๑.ศาลาการเรียนรู๎ 
๑๒.สนามฟุตบอล 
๑๓.สนามบาสเกตบอล 
๑๔.สนามเซปักตะกร๎อ 
๑๕.สนามวอลเลย๑บอล 
๑๖.สวนป่าสัก 
๑๗.เรือนเพาะชํา 
๑๘.สวนยางพารา 
๑๙.สวนปาล๑มน้ํามัน 
๒๐.สวนป่าไม๎ยืนต๎น 
๒๑.เรือนเลี้ยงสุกร 
๒๒.เรือนเพาะเห็ด 
๒๓.บํอเลี้ยงปลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

 

๓๐ 



 

๕.) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
๒.วิทยาลัยการอาชีพทําแซะ 
๓.โรงงานปาล๑มน้ํามัน 
๔.ศูนย๑แปรรูปกล๎วยเล็บมือนาง 
๕.แหลํงเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ศูนย๑สํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได๎ระหวํางเรียน 
๗.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนองใหญํ  
๘.อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะชุมพร 
๙.ศาลกรมหลวงชุมพร 
๑๐.อนุสาวรีวีรชนทหารทํานางสังข๑ 
๑๑.โครงการแก๎มลิง 
๑๒.ศูนย๑อนุรักษ๑ป่าสันทราย 
๑๓.โครงการอนุรักษ๑ต๎นน้ําพะโต๏ะ 
๑๔.สวนประไพธรรมยุวพุทธิกสมาคม 
 

๒๐ 
๕๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๓๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

  
 ๖) ปราชญ๑ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ   ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู 
นักเรียน ในปีการศึกษา   ๒๕๕๔    ที่รายงาน 
   ๖.๑ ชื่อ-สกุลนางจินตนา  มาตดิษ ย๑  ให๎ความร๎ูเร่ือง การประดิษฐ๑ดอกไม๎
จากดินไทย   สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จํานวน   ๕  คร้ัง/ปี 
   ๖ .๒ ชื่อ-สกุล นายวรวุธ  สผิน   ให๎ความร๎ูเร่ือง นาฏศิลป์ไทย  สถิติการ   
ให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จํานวน   ๒๐   คร้ัง/ปี 
   ๖ .๓ ชื่อ-สกุล นายอภิวัฒน๑  กามณี  ให๎ความร๎ูเร่ือง ดุริยางค๑  สถิติการให๎
ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จํานวน  ๑๐   คร้ัง/ป ี
    ๖.๔ ชื่อ-สกุลนายสิริโชค  ไกรมาก ให๎ความร๎ูเร่ือง สุขอนามัย สถิติการให๎
ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จํานวน ๕  คร้ัง/ปี 
 
 

 
 
 
 

๓๑ 



 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐ .๑ ผลงานดีเดํน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ 
จังหวัดชุมพร 

ชมเชยอันดับ ๒ 
ระดับมัธยมศึกษา 

คณะกรรมการเอกลักษณ๑ของ
ชาติสํานักนายกรัฐมนตรี 

ผู้บริหาร 
นายเดชจะนันท๑   ศิริมาลา 
 

 
ผลงานผู๎ปฏิบัติงานด๎านการจัด
การศึกษา 
ผู๎บริหารดีเดํน 

 
กลุํมศึกษาสงเคราะห๑ / ราช
ประชานุเคราะห๑ภาคใต๎ กลุํม ๗ 
คุรุสภา  

คร ู
๑. นางวราภรณ๑  ถือแก๎ว 
๒. นางสาวรุจิรา  ศรีพิเชียร 
๓. นางสุนิสา  สุขเมตตา 
๔. นางวัชรี    ไพรพา 
๕. นางวิภารัตน๑  แก๎วประดิษฐ๑ 

 

 
        หน่ึงแสนครูดี 
        หน่ึงแสนครูดี 
        หน่ึงแสนครูดี 
        หน่ึงแสนครูดี 
     บันทึกสมุดความดี ๘๔ วัน 

 
จากคุรุสภา 
จากคุรุสภา  
จากคุรุสภา  
จากคุรุสภา  
จากคุรุสภา 
 
 

นักเรียน 
น.ส. สุนิสา ชํวยเต็ม ม.๖ 
ด.ญ. ธิดารัตน๑  คงสวี  ม.๑ 
 
น.ส. ดรุณี กว๎างนอก  ม.๕ 
น.ส. ศุภนา กระตํายจันทร๑ ม.๖   
นายยุทธศักดิ์ พรมโยธา ม .๖   
น.ส. ปาริชาติ  สุวรรณโน ม.๖ 
น.ส. อัญชลี บุญพระจันทร๑ ม.๕   
น.ส. นุชจรี กลํอมสถิต ม.๕   
น.ส. พรรณฑิฌา พิมาน ม.๔   
น.ส. สุดารัตน๑  จันทร๑โทสี ม.๔   
 
 
 

 
เหรียญเงิน/เพลงกลํอมเด็ก 
เหรียญทองแดง/อํานทํานอง
เสนาะ 
เหรียญเงิน/หนังสือเลํมเล็ก 
เหรียญทอง/ทักษะคณิตศาสตร๑ 
 ม. ปลาย 

 
เหรียญเงิน/คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 

เหรียญเงิน/คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง/คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง/คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 

 

 

 

 
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



 

 
นักเรียน 
ด.ญ. สานธาร สุดหา ม.๓   
  
ด.ช. อภิภู ศรีประไพ ม.๒                   
 
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขําเขต     ม.๑  
นางสาวบุศรินทร๑ พรหมเทพ  ม.๕  
นางสาวปิยะรัตน๑ งามแต๎มสี  ม.๕   
นางสาวมุกลดา จันทนคีรินทร๑  ม.๖ 
นายศราวุธ  วาจาชื่น ม.๖   
เด็กชายอิทธิภิญโญ จิสวัสดิ์ไพบูลย๑  ม.๓/๑ 
  
เด็กชายกานต๑ เอียดเหตุ ม.๓/๑  
    
เด็กชายเอกวัฒน๑ ศรีจันทร๑  ม.๓/๑  
   
เด็กชายอภินันท๑ พรมเสนา ม.๑/๑  

  

เด็กชายพงษ๑อนันต๑ ชูชํวย ม.๑/๒  

    

เด็กชายธนากร ชูชื่น ม.๑ 

 
 
นายพนรัตน๑ บุญพัฒน๑ ม.๔  
  
นายวรายุทธ อินทะ ม.๔   
  
นายอุดม แซํจ๐าว ม.๔   
  
 
นายพลชัย ภิรมย๑     ม.๖   
  
 
นายจิรายุ  บุปผา  ม.๔   
   
นายกิตติพงษ๑ งามน๎อย ม.๖  

เหรียญทอง/เหรียญทองวาดภาพ
คณิตศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 
เหรียญเงิน/เหรียญทองวาดภาพ
คณิตศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 
เหรียญ ทอง /Science Show        
เหรียญ ทอง /Science Show        
เหรียญ ทอง /Science Show        
เหรียญ ทอง /Science Show        
เหรียญ ทอง /Science Show        
เหรียญเงิน/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 
เหรียญเงิน/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 
เหรียญเงิน/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 
เหรียญทองแดง/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 
เหรียญทองแดง/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 

เหรียญทองแดง/การแขํงขัน
รถบรรทุกไขํ  ระดับ มัธยมต๎น 
    
 
เหรียญทอง/รถบรรทุกไขํ  
ระดับ มัธยมปลาย 
เหรียญทอง/รถบรรทุกไขํ  
ระดับ มัธยมปลาย 
เหรียญทอง/รถบรรทุกไขํ  
ระดับ มัธยมปลาย 
 
เหรียญเงิน/รถบรรทุกไขํ  ระดับ 
มัธยมปลาย 
 
เหรียญเงิน/รถบรรทุกไขํ  ระดับ 
มัธยมปลาย 
 
เหรียญเงิน/รถบรรทุกไขํ  ระดับ 
มัธยมปลาย 
 
เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 

๓๓ 



 

   
ด.ญ เบญญาลักษณ๑ เต็มพร๎อม  ม.๓ 
   
 
ด.ช ประสิทธิ์ บุญเสถียร   ม.๓  
   
 
ด.ญ สุดารัตน๑  สุวรรณรัตน๑  ม.๓  
   
ด.ญ ณัฐกมล รัตนแก๎ว  ม.๓  
    
 
ด.ญ กาญจนา เอ่ียมเอ้ือ  ม.๓  
    
 
ด.ญ ธิดารัตน๑ เมฆนิติ  ม.๓  
    

น.ส ศุภนา กระตํายจันทร๑ ม.๖  
   
 
นายอภิสิทธิ์ ยางฆ๎อ ม.๖   
   
 
น.ส อริสา ใจมั่น   ม.๖   
   
 
นายพงษ๑สิทธิ์ หมายดี  ม.๖  
    
น.ส นุชจรี กลํอมสถิตย๑  ม.๕  
  
   
น.ส ศิริพร สีอํอนรอด  ม.๕  
    
 

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญทองแดง/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญทองแดง/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญทองแดง/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ต๎น 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

เหรียญเงิน/ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม. ปลาย 

ทักษะกระบวนการทักษะ

เหรียญเงิน/กระบวนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 

๓๔ 



 

 
ด.ญ ฐิติมา ฆารอําไพ ม.๓  
    
 
ด.ญ สุมินตรา เสือคล๎าย  ม.๓  
    
 
ด.ญ นิตยา  เทวโลก ม. ๒  
 
นายณรงค๑เดช  วัตไธสง   ม.๔  
   
นายสันติ  ทําเลิศ  ม.๔   
   
น.สจุรีย๑  พูลสวัสดิ์  ม. ๔   
   

ด.ญ สายธาร สุดหา ม.๓   

   

ด.ช อภิภู  ศรีประไพ  ม.๒  
    

น.ส.สุพิศ เพชรเนียม  ม.๖  

    

นายโชคชัย ฉิมพลี    ม.๔   

     

นายจิระวัฒน๑ เจริญมาก  ม.๓  

   

นายธีรวัฒน๑ รัตนวิเชียร  ม.๓  

   

ด.ช ธวัชชัย  บุญพัฒน๑ ม.๒  

  

 ด.ช. ศิรากร แซํจ๐าว   ม.๒  

   

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญเงิน/กระบวนการ

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญเงิน/กระบวนการ
วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 
 
 
เหรียญเงิน/ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ปลาย 
 
เหรียญเงิน/ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ปลาย 
 
เหรียญเงิน/ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ปลาย 
 
เหรียญทอง/วาดภาพ

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญเงิน/วาดภาพวิทยาศาสตร๑ 

ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญทอง/วาดภาพ

วิทยาศาสตร๑ ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญเงิน/วาดภาพวิทยาศาสตร๑ 
ระดับ ม.ปลาย 
 
 
เหรียญทองแดง/จรวดขวดน้ํา 
ระดับ ม.ต๎น 
 
เหรียญทองแดง/จรวดขวดน้ํา 
ระดับ ม.ต๎น 
 
เหรียญทองแดง/จรวดขวดน้ํา 
ระดับ ม.ต๎น 
 
 
เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
 

๓๕ 



 

 

ด.ช.ณัฐพงษ๑ ศรีพยัคฆ๑ ม.๒  

   

ด.ช.ปิยะวัฒน๑ ศรีนวลแก๎ว   ม.๒  

   

ด.ช.ชฎาวุฒิ ชัยเนตร๑   ม.๒  

  

ด.ช.อัครพนธ๑ แกํนจันทร๑    ม.๒  

   

ด.ช.ตรีภพ เปลี่ยนสมบัติ   ม.๒  

   

นายสรศักดิ์ คงประจํา   ม.๕  

   

นายธานี เลิศศักดิ์    ม.๕   

   

น.ส. เน็ท  ศรีสงคราม   ม.๕  

   

นายสมภพ ทิมทอง   ม.๔   

   

นายนพดล บัวจันทร๑    ม.๕  

   

ด.ญ.อนุทัย ณ เชียงใหมํ ม.๓  
   

นายสุริยา แก๎ววิเศษ ม.๕   
   

ด.ญ. อนุทัย ณ เชียงใหมํ ม.๓  
   
 
ด.ญ. วิไลพร เพียงไธสง ม.๓   
   

เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญทอง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ต๎น 

เหรียญเงิน/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ปลาย 

เหรียญเงิน/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ปลาย 

เหรียญเงิน/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง/เคร่ืองรํอน 

 ระดับ ม.ปลาย 

เหรียญทอง/เลํนนิทานคุณธรรม 
ระดับ ม.ต๎น 
 
เหรียญทอง/เลํนนิทานคุณธรรม 
ระดับ ม.ปลาย 
 
เหรียญทองแดง/ความรู๎สาระ
เศรษฐศาสตร๑ 
เหรียญทองแดง/ความรู๎สาระ
เศรษฐศาสตร๑ 
 
 
เหรียญทองแดง/ตอบปัญหาสด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
 

๓๖ 



 

 
ด.ญ. น้ําทิพย๑  เข็มทอง ม.๓  
   
ด.ญ. เกศินีย๑  เปลี่ยนวงศ๑ ม.๓   
   
นายพิชิต ทองพูล ม.๕  
 
นายสุริยา  แก๎ววิเศษ  ม.๖   
  
นายเสภีศักดิ์ ทองเสภี ม.๖  
   
 น.ส. พนมรุ๎ง ศรีสาคร  ม.๖  
   
น.ส. ปรัศนี ประภาสพงษ๑ ม.๖  
   
  
นายเสภีศักดิ์ ทองเสภี ม.๖  
   
นายสุริยา  แก๎ววิเศษ  ม.๖   
   
นายสุริยา  แก๎ววิเศษ  ม.๖   
   
 
ด.ช. อิสรา สิ้นทุกข๑ ม.๒     
ด.ช. ณัฐวุฒิ  ชํวยชูหนู ม .๒  
นายวีรศักดิ์ ถึงพันธุ๑ ม.๔   
นาย จักรกฤษ ศรีสุวรรณ๑ ม.๔  
น.ส. ชมพูํ ทองเติม ม.๔   
น.ส. บุศรินทร๑  พรหมเทพ ม.๕  
น.ส. เนาวรัตน๑ บํารุงการ  ม.๕  
น.ส. ขวัญไพร ปาณา ม.๕   
น.ส. จันทร๑จิรา คงสวี ม.๖   
น.ส. ลักขณา ผลานิสงค๑ ม.๖  
น.ส.อังสุมา พรมิตร ม.๖   

เหรียญทองแดง/ตอบปัญหาสด 
 
เหรียญทอง/ทักษะยิงลูกใต๎แป้น 
 
เหรียญทอง/ทักษะยิงลูกใต๎แป้น 
 
เหรียญทอง/ทักษะตีลูกเปตอง 
 
เหรียญทอง/ทักษะเลํนลูกสอง
มือลํางอัดผนัง 
เหรียญทอง/ทักษะเลํนลูกสอง
มือลํางอัดผนัง 
 
เหรียญเงิน/ทักษะการวางลูก 
เปตอง 
เหรียญทองแดง/ทักษะ ๓แต๎ม 
 
เหรียญทองแดง/ทักษะ Lay up 
choot 
 
เหรียญทอง/นาฎศิลป์ไทย 
ประเภท รําวงมตราฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทองนาฎศิลป์ไทย 
ประเภท จินตลีลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



 

  
ด.ช. อิสรา สิ้นทุกข๑ ม.๒    
ด.ช. ณัฐวุฒิ  ชํวยชูหนู ม .๒  
นายวีรศักดิ์ ถึงพันธุ๑ ม.๔   
นาย จักรกฤษ ศรีสุวรรณ๑ ม.๔  
น.ส. ชมพูํ ทองเติม ม.๔    
น.ส. บุศรินทร๑  พรหมเทพ ม.๕  
น.ส. เนาวรัตน๑ บํารุงการ  ม.๕   
น.ส. ขวัญไพร ปาณา ม.๕   
น.ส. จันทร๑จิรา คงสวี ม.๖   
น.ส. ลักขณา ผลานิสงค๑ ม.๖  
 
 
น.ส.อังสุมา พรมิตร ม.๖   
ด.ช. ศตคุณ ทองชีวงศ๑ ม.๒  
ด.ช. จารุวัฒน๑ สาฤาษี ม.๒   
ด.ช. พงศธร คงสวี ม.๒   
ด.ช. ศรราม  อวยจินดา ม.๒  
ด.ช. คีรินทร๑ นะพุทธะ ม.๒   
ด.ช. เดชประพันธ๑ อาสา  ม.๒   
ด.ช. นิภัทร๑ จิตตรง ม.๒  
 
ด.ช. ศตคุณ ทองชีวงศ๑ ม.๒   
ด.ช. จารุวัฒน๑ สาฤาษี ม.๒  
  
ด.ช. พงศธร คงสวี ม.๒    
ด.ช. ศรราม  อวยจินดา ม.๒   
ด.ช. คีรินทร๑ นะพุทธะ ม.๒   
ด.ช. เดชประพันธ๑ อาสา  ม.๒  
ด.ช. นิภัทร๑ จิตตรง ม.๒  
 
ด.ช. ศตคุณ ทองชีวงศ๑ ม.๒  
ด.ช. จารุวัฒน๑ สาฤาษี ม.๒  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทองที่ ๓ดนตรีไทย  
ประเภทวง   
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญเงิน  ดนตรีไทย ประเภท 
เด่ียวระนาดเอก   
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญเงิน  ดนตรีไทย ประเภท 
วงฆ๎องวงใหญํ   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 

ด.ช. พงศธร คงสวี ม.๒    
ด.ช. ศรราม  อวยจินดา ม.๒   
ด.ช. คีรินทร๑ นะพุทธะ ม.๒  
  
ด.ช. เดชประพันธ๑ อาสา  ม.๒   
ด.ช. นิภัทร๑ จิตตรง ม.๒   
 
น.ส. ศิริรัญญา ทรงศิริ ม.๕    
น.ส. อรสุดา สุระ ม.๕     
น.ส. ศิริพร สีอํอนรอด ม.๕  
 
 
น.ส. ศิโรรัตน๑  เขยนอก  ม.๕   
 
 
น.ส. สายศินีย๑ สมพงษ๑ ม.๔ 
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยเดช    
เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมมณี   
เด็กชายภานุวัฒน๑ อุดมศิลป์ 
 
 
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยเดช     
เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมมณี   
เด็กชายภานุวัฒน๑ อุดมศิลป์  
 
ด.ญ. ศศริวรรณ วารินทร๑ ม.๓   
น.ส.ทิพรัตน๑ ดอกเข็ม ม .๔  
 
ด.ช. นิติพล วันตัน ม.๓    
ด.ช. นทีธรรม ศรีประวรรณ ม.๑   
ด.ช. ภานุพงศ๑ ทองรักทอง ม.๒ 
 

 
 
 
 
เหรียญเงิน   วาดภาพศิลป์
สร๎างสรรค๑ 
 
 
 
เหรียญเงิน  วาดภาพระบายสี 
 
 
เหรียญเงิน  วาดภาพประเพณี
ไทย 
 
เหรียญทอง อันดับ ๖การ
ประดิษฐ๑งานใบตองประเภท
บายศรีสูํขวัญ  ชั้น ม.๑-๓ 
 
 
เหรียญทอง  อันดับ ๑  การ
ประดิษฐ๑งานใบตองประเภท
บายศรีสูํขวัญ  ชั้น ม.๑-๓ 
 
เหรียญทอง  MS word 
 
 
เหรียญทอง โปรแกรมนําเสนอ 

 
 
 
 
เหรียญทอง  วาดภาพด๎วย

 
 
 
 
ระดับภาค 
 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับจังหวัดชุมพร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 



 

 

ด.ญ. กิตติกาญจน๑  จันทวงศ๑ ม.๑   

ด.ช. เกียรติศักดิ์ ทองเกิด ม.๑  

ด.ญ. อภิญญา แดงสกล ม.๑ 

 

 

น.ส. ผสุดี สีมานนท๑ ม.๔     

น.ส. จุรีย๑  พูลสวัสดิ์ ม.๔    

นายวีระศักดิ์  ถึงพันธ๑  ม.๔  

 

 
เด็กหญิงอติกานต๑  สมจิตร   
เด็กหญิงกาญจนา  จันทร๑ละมูล  

 

 

 

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยเดช    
เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมมณี   
เด็กชายภานุวัฒน๑ อุดมศิลป์  
 
 
 
เด็กหญิงอติกานต๑  สมจิตร   
เด็กหญิงกาญจนา  จันทร๑ละมูล 

โปรแกรมกราฟฟิค ระดับ ม.ต๎น 

 
 

 
เหรียญทองวาดภาพด๎วย

โปรแกรมกราฟฟิค ระดับ ม.

ปลาย 

 

เหรียญทองการสร๎างหนังสือ

อิเล็กทรอนิคส๑(E-book) ระดับ 

ม.ต๎น 

 

เหรียญทอง อันดับ ๑ 
การประดิษฐ๑งานใบตอง

ประเภทบายศรีสูํขวัญ  ชั้น ม.๑-

๓ 

 

เหรียญทอง อันดับ ๑  การสร๎าง

หนังสืออิเล็กทรอนิคส๑(E-book)  

ระดับ ม.ต๎น 

 

 
 
 
 
 

 
ระดับอ าเภอท่าแซะ 

 
  

 

  
 
 

๔๐ 



 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑ ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน ๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีนิสัย
รักการอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด 
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ
ตํางๆรอบตัว    
 ๒.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการอําน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้ง
คําถาม เพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม    
๓.เพื่อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  เพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน  และใช๎
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎และนําเสนอ
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษวันละ
คํา 
๒.ยอดนักอําน 
๓.แขํงขัน
เรียงความคําขวัญ
ตามวันสําคัญ 
๔.การสืบค๎น 
ข๎อมูลโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยี 
๕.สํงเสริมการอําน 
การฟัง การพูดและ
การเขียน 
๖.ห๎องสมุด 
๗.คอมพิวเตอร๑
(สืบค๎น) 
๘.เลําเร่ืองจาก
หนังสือ 
๙.การจัดแสดง
หนังสือใหมํ 
๑๐.สัปดาห๑
ห๎องสมุด 
๑๑.ป้ายนิเทศ
ความรู๎ 

 
 

๑.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐  มีนิสัยรัก
การอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎   และสื่อ
ตํางๆรอบตัว    
๒.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐ มีทักษะใน
การอําน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้ง
คําถาม เพื่อค๎นคว๎า
หาความรู๎เพิ่มเติม       
๓.ผู๎เรียนร๎อยละ     
๘๕.๐๐   เรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  เพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน  
และใช๎เทคโนโลยี
ในการเรียนรู๎และ
นําเสนอผลงาน 
 

๔๑ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๒ สํงเสริมทักษะ
กระบวนการคิด 

๑.เพื่อให๎ผู๎เรียนสรุป
ความคิดจากเร่ืองที่อําน 
ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน           
ตามความคิดของ
ตนเอง  มีความคิดริเร่ิม 
และสร๎างสรรค๑ผลงาน
ด๎วยความภาคภูมิใจ 
๒.เพื่อให๎ผู๎เรียน
นําเสนอวิธีคิด วิธี
แก๎ปัญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง   
๓.เพื่อให๎ผู๎เรียน
กําหนดเป้าหมาย 
คาดการณ๑ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.รักการอําน 
๒.ห๎องสมุด
เคลื่อนที่ 
๓.แขํงขันทักษะ
วิชาการ 
๔.การประกวด
เขียนเรียงความ 
๕.การเรียนรู๎แบบ
โครงงาน 
๖.ชุมนุม 

๑.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐  สรุป
ความคิดจากเร่ืองที่
อําน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  
มีความคิดริเร่ิม 
และสร๎างสรรค๑
ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ๒.ผู๎เรียน
ร๎อยละ   ๘๕.๐๐  
นําเสนอวิธีคิด วิธี
แก๎ปัญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของ
ตนเอง   
๓.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐   กําหนด
เป้าหมาย 
คาดการณ๑ 
ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผล
ประกอบ               
 

๔๒ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๓ สํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

๑.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตํละกลุํมสาระ
เป็นไปตามเกณฑ๑  
  
๒.เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ๑ 
๓.เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผล
การประเมินการอําน 
คิดวิเคราะห๑ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ๑ 
๔.เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผล
การทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.สอนซํอมเสริม 
๒.คลินิก
คณิตศาสตร๑ 
๓.เตรียมความ
พร๎อมกํอนสอบ 
NT   O-net  GAT  
8  กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 
๔.พี่สอนน๎อง 
๕.เรียนรู๎จากเพื่อน 
๖.คํายนักเรียนเกํง 
๗.การปรับความร๎ู
พื้นฐานของ
นักเรียน 
 

๑.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๐.๐๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตํละกลุํม
สาระเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 
๒.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สําคัญตาม
หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ๑ 
๓.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๘๕.๐๐  มีผลการ
ประเมินการอําน 
คิดวิเคราะห๑ และ
เขียนเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 
๔.ผู๎เรียนร๎อยละ   
๗๐.๐๐  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ๑ 
 

๔๓ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๔ นิเทศภายใน ๑.เพื่อให๎ผู๎บริหารให๎
คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจ
ใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒.เพื่อให๎ครูผู๎สอนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถนําไปใช๎ ใน
การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
ตนได๎ 
๓.เพื่อให๎ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.เพื่อนครูคูํนิเทศ 
๒.ครูกัลยาณมิตร 
๓.ครูแสนดีของชั้น
เรียน 
๔.ครูแสนดีของ
โรงเรียน 
๕.หัวหน๎ากลุํม
นิเทศภายใน 
๖.เยี่ยมชั้นเรียน 
 

๑.ผู๎บริหารให๎
คําแนะนํา 
คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจ
ใสํการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 
๒.ครูผู๎สอนร๎อยละ   
๘๕.๐๐  มีความร๎ู
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียน
การสอนและ
สามารถนําไปใช๎
 ในการ
ปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของตนได๎ 
 ๓.ครูผู๎สอนร๎อยละ     
๘๕.๐๐ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความ
แตกตํางระหวําง
บุคคลและ
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 

๔๔ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๕ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ครูผู๎สอน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สามารถนําไปใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อให๎สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและ
สภาพ ของชุมชน 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.อบรมบุคลากร
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร 
๒.อบรมบุคลากร
ในการพัฒนา
ตนเอง 
๓.ศึกษาดูงานใน
การพัฒนาองค๑กร
ในอนาคต 
๔.อบรมบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
รํวม 
๕.การพัฒนา
ผู๎บังคับบัญชา
ลูกเสือในโรงเรียน 
๖.การสร๎างสื่อ
นวัตกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูทุกคนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ  
มีความสามารถใน
การพัฒนา
หลักสูตรและมี
ความสามารถ 
๒.สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษา และมี
คูํมือการจัดการ
เรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
๓.ครูผู๎สอนทุกคน   
และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุก
กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 
 

๔๕ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๖ ประกันคุณภาพภายใน ๑.เพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  
ของสถานศึกษา  ที่มุํง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒.เพื่อจัดระบบข๎อมูล
สารสนเทศและใช๎
สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๓.เพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๔.เพื่อนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไป
ใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเน่ือง 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ผู๎ปกครอง
นักเรียน 
๒.แตํงตั้ง
คณะกรรมการ 
๓.สํารวจข๎อมูล
ผู๎เรียน 
๔.จัดทําทะเบียน
ผู๎เรียน 
๕.วารสารโรงเรียน 
๖.ป้ายนิเทศ 
๗.ศึกษาดูงาน 
๘.ข๎อมูล
สารสนเทศ 
๙.ประเมินตนเอง
และจัดทํารายงาน
ประเมินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๑๐.รายงานการ
ประเมินภายใน แกํ
หนํวยงานต๎นสังกัด
และ 
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

๑.โรงเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

๔๖ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๗ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ๑.เพื่อให๎มีการสร๎าง
และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาและ
ใช๎ประโยชน๑จากแหลํง
เรียนรู๎ ทั้งภายใน 
และภายนอก
สถานศึกษา ในการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
๒.เพื่อให๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.การสร๎างและ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 
๒.ห๎องสมุด 3  ดีมี
ชีวิต 
๓.คอมพิวเตอร๑
(สืบค๎นข๎อมูล) 
๔.ห๎องงานผ๎า 
๕.ห๎องเรียนรํวม 
๖.สวน
พฤกษศาสตร๑
โรงเรียน 
๗.เกษตรทฤษฎี
ใหมํ 
๘.ทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๙.การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
๑๐.การปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
อนุรักษ๑ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

๑.สถานศึกษามี
แหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎
ประโยชน๑จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายใน  และ
ภายนอก
สถานศึกษา ในการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน
และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้ง
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
๒.มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหวําง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 
และองค๑กรที่
เกี่ยวข๎อง  
๓.มีแหลํงเรียนรู๎ใช๎
ประกอบการสอน
ในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ตํางๆ 
 
 
 
 
 
 

56 

๔๗ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๘ พัฒนาครูให๎มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑.เพื่อให๎ครมูีความรู๎  
ความเข๎าใจกําหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู๎เรียนทั้งด๎านความร๎ู   
ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑   
๒.เพื่อให๎ครมูีความรู๎  
ความเข๎าใจ  สามารถ
วิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎เรียน  
๓.เพื่อให๎ครูมีความรู๎  
ความเข๎าใจ  สามารถ
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  
๔.เพื่อให๎ครูสามารถใช๎
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับ
การนําบริบทและ      
ภูมิปัญญาของท๎องถิ่น
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๎  
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆดังนี้ 
๑.การอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒.พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการองค๑กรและ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
๓.การพัฒนาจิต
เพื่อเข๎าสูํความ
สมดุลย๑ในตน 
๔.อบรมบุคลากร
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
๕.การศึกษาตํอ
ระดับปริญญาโท/
เอก 
๖.สร๎างขวัญและ
กําลังใจ 
๗.การเยี่ยมไข๎/
แสดงความเสียใจ 
๘.การอวยพรวัน
เกิดบุคลากร 
๙.การตัดชุดทํางาน
บุคลากรครู 
๑๐.การจัดงานวัน
ครอบครัว 
ราชประชานุ
เคราะห๑ 20 
จังหวัดชุมพร 

๑.ครูมีความรู๎  
ความเข๎าใจกําหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู๎เรียนทั้งด๎าน
ความรู๎   ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑  คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐ 
๒.ครูมีความรู๎  
ความเข๎าใจ  
สามารถวิเคราะห๑
ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน  
คิดเป็นร๎อยละ  
๑๐๐ 
๓.ครูมีความรู๎  
ความเข๎าใจ  
สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความ
แตกตํางระหวําง
บุคคลและ
พัฒนาการทาง
สติปัญญา  คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔๘ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

 
 
 
 

  ๑๑.การจัดงานยก
ยํองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรตามอายุ
งาน 
๑๒.วิเคราะห๑
ผ๎ูเรียนเพื่อทราบ
ข๎อมูล 
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
และนํามาวิเคราะห๑ 
ศักยภาพของ
นักเรียน เพื่อ
นําไปสูํการเรียนรู๎ 
ที่ยั่งยืน 
๑๓.สํงเสริมการ
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
๑๔.สํงเสริม
ครูผู๎สอนในการใช๎
เทคโนโลยีจัดการ
เรียนการสอน 
๑๕.ประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามสภาพ
จริงทุกชั้นเรียน 
๑๖.การนําผลการ
เรียนรู๎ตามสภาพ
จริงไปใช๎ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ์
๑๗.สํงเสริมให๎ครู
ทําวิจัยในชั้นเรียน 

๔.ครูสามารถใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวก
กับการนําบริบท
และภูมิปัญญาของ
ท๎องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู๎  คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
 ๕.ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่
มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน ด๎วย
วิธีการที่
หลากหลาย  คิด
เป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
๖.ครูมีการให๎
คําแนะนํา 
คําปรึกษา และ
แก๎ไขปัญหาให๎แกํ
ผู๎เรียนทั้งด๎านการ
เรียนและคุณภาพ
ชีวิตด๎วยความเสมอ
ภาค  คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
 

๔๙ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

 
 

   ๗.ครูมีการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช๎
ผลในการปรับการ
สอน  คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
๘.ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยํางที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ฅ 
๙.ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนตาม
วิชาที่ได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ  
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๙ เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑.เพือ่ให๎ผู๎บริหารใช๎
หลักการบริหารแบบมี
สํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย  เป็นฐาน
คิดทั้งด๎านวิชาการและ
การจัดการ 
๒.เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให๎บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนด
ไว๎ในแผนปฏิบัติการ 
๓.เพือ่ให๎ผู๎บริหาร
สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให๎
พร๎อมรับการกระจาย
อํานาจ 
๔.เพือ่ให๎ผู๎บริหารให๎
คําแนะนํา  คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจ
ใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน /
ผู๎ปกครอง/ชุมชน 
๒.ชมรมศิษย๑เกํา
(สัมพันธ๑น๎องพี่) 
๓.สัมพันธ๑ชุมชน 
๔.ชุมชนพัฒนา
โรงเรียน 
๕.เยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
๖.การ
ประชาสัมพันธ๑ 
๗.กีฬาเครือขํายทํา
แซะ 1 
๘.การยกยํองเชิดชู
เกียรติ 
๙.ประเมินผล
ภายในของ
โรงเรียนโดยใช๎ 
กระบวนการ 
PDCA 

๑.โรงเรียนมีการ
บริหารงานโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.คณะครู 
ผู๎ปกครอง  และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคนมี
สํวนรํวมในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาโรงเรียน 

๕๑ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑๐ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ๑.เพื่อจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ให๎กับ
ผู๎เรียน 
๒.เพื่อให๎
สภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนปลอดภัย นํา
อยูํ และสวยงาม 
๓.เพื่อให๎นักเรียนมี
สํวนรํวม ดูแล รักษา
แหลํงเรียนรู๎ภูมิทัศน๑
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.ปรับปรุงระบบ
สํองสวํางภายใน
ห๎องเรียน 
๒.เพิ่มจุดบริการ 
น้ําดื่ม 
๓.สร๎างหลังคา
เชื่อมทางเดิน
ระหวํางอาคารเรียน 
๔.ปรับปรุงระบบ
จํายน้ําประปา
อาคารหอนอน 
๕.ปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศ
ภายในห๎องเรียน 
๖.ปรับปรุงระบบ
สํองสวําง  ประปา  
ห๎องน้ํา  ห๎องส๎วม  
และอาคารเรียน 
 

๑.สถานศึกษามี
แหลํงเรียนรู๎ที่
ปลอดภัย นําอยูํ  
นําเรียน นําชื่นชม 
๒.สภาพแวดล๎อม
ภายในสถานศึกษา  
ร๎อยละ 85.00    
ถูกปรับปรุงให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ 

๕๒ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑๑ พัฒนานักเรียนให๎มีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 

๑.เพื่อให๎นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ 
๒.เพื่อให๎นักเรียนมี
น้ําหนัก สํวนสูง และ
มาสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
๓.เพื่อให๎นักเรียน
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให๎โทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
๔.เพื่อให๎นักเรียนเห็น
คุณคําในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยําง
เหมาะสม  
๕.เพื่อให๎นักเรียนมี
มนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี และ
ให๎เกียรติผู๎อ่ืน 
๖.เพื่อสร๎างผลงานจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ /กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.การดื่มนม 
๒.การรับประทาน
อาหารกลางวัน 
๓.ออกกําลังกาย  
เลํนกีฬา  แขํงขัน
กีฬาส ี
๔.สํงเสริมสุขภาพ
อนามัย 
๕.การเลํนดนตรี 
นาฏศิลป์ 
๖.การแสดงในวัน
สําคัญตํางๆ 
๗.การป้องปราม/
เฝ้าระวังยาเสพติด 
๘.รณรงค๑ตํอต๎านยา
เสพติด 
 

๑.เพื่อให๎นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออก
กําลังกายสม่ําเสมอ 
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
๒.เพื่อให๎นักเรียนมี
น้ําหนัก สํวนสูง 
และมาสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ๑
มาตรฐาน  
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
๓.เพื่อให๎นักเรียน
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให๎โทษ  
และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ  
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
๔.เพื่อให๎นักเรียน
เห็นคุณคําใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยําง
เหมาะสม   
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
 

๕๓ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.เพื่อให๎นักเรียนมี
มนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี 
และให๎เกียรติผู๎อ่ืน 
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
๖.เพื่อสร๎างผลงาน
จากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ 
ดนตรี / นาฏศิลป์ / 
กีฬา / นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
ร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
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๕๔ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑๒ สํงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ตามหลักสูตร 
๒.เพื่อให๎ผู๎เรียนเอ้ือ
อาทรผู๎อ่ืนและกตัญ๒ู
กตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ  
๓.เพื่อให๎ผู๎เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง  
๔.เพื่อให๎ผู๎เรียน
ตระหนัก ร๎ูคุณคํา รํวม
อนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.หน๎าเสาธงอยําง
เป็นระบบประจํา
โรงเรียน 
๒.การประชุมวัน
สุดสัปดาห๑และ
นักเรียนหอพัก 
๓.การพัฒนาชุมชน  
วัด 
๔.กิจกรรมวัน
สําคัญ 
๕.การเข๎าคําย
คุณธรรม  
จริยธรรม 
๕.การบรรพชา
สามเณร 
๖.การเข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือ เนตร
นารีสามัญ 
 

๑.ผู๎เรียนร๎อยละ  
85.00  มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ตาม
หลักสูตร  
๒.ผู๎เรียนร๎อยละ  
85.00  เอ้ืออาทร
ผู๎อ่ืนและกตัญ๒ู
กตเวทีตํอผู๎มี
พระคุณ  
๓.ผู๎เรียนร๎อยละ  
85.00  ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกตําง  
๔.ผู๎เรียนร๎อยละ  
85.00  ตระหนัก ร๎ู
คุณคํา รํวมอนุรักษ๑
และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
 
 

๕๕ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑๓ สํงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให๎ผู๎เรียนวาง
แผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 
๒.เพื่อให๎ผู๎เรียนทํางาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 ๓.เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๔.เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช๎สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน๎าที่ ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.การเลือกสภา
นักเรียน 
๒.อบรม
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๓.การทําความ
สะอาดตามกลุํมหอ
นอน 
 

๑.ผู๎เรียนร๎อยละ   
85.00  มีการวาง
แผนการทํางาน
และดําเนินการจน
สําเร็จ 
๒.ผู๎เรียนร๎อยละ   
85.00  ทํางานอยําง
มีความสุข มุํงมั่น
พัฒนางาน และ
ภูมิใจ ในผลงาน
ของตนเอง 
๓.ผู๎เรียนร๎อยละ   
85.00  ผู๎เรียนมีเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๔.ผู๎เรียนร๎อยละ  
85.00  ได๎เรียนรู๎
และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช๎สิทธิ
เสรีภาพ  ความ
เสมอภาคและ
หน๎าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

๕๖ 



 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค๑/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร๎อยละ) 

๑๔ สํงเสริมอาชีพโดยใช๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อสํงเสริมอาชีพ
โดยใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อจัดทําหลักสูตร
ท๎องถิ่นรํวมกันระหวําง  
ผู๎บริหาร ครู นักเรียน และ
วิทยากรภูมิปัญญาชาวบ๎าน 
๓.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพ
สุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 

มีการดําเนินการ
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
๑.ปลูกผักสวนครัว 
๒.เกษตรทฤษฎี
ใหมํ  
(ปลูกพืชไร๎ดิน) 
๓.ทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.ผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส๎เดือนจากขยะ
อินทรีย๑ 
๕.ผลิตปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย๑ 
๖.การเลี้ยงโค
เสริมสร๎างอาชีพ 
๗.การเลี้ยงปลาดุก
เสริมสร๎างอาชีพ 
๘.การเลี้ยงสุกร
เสริมสร๎างอาชีพ 
๙.การเพาะถั่วงอก
ไฮเทค 
๑๐.สร๎างอาชีพ
เสริมทางเลือก 
๑๑.การปลูกผัก
พื้นบ๎าน 
 

๑.สถานศึกษามี
หลักสูตรท๎องถิ่น  
๒.ผู๎เรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสริม
อาชีพโดยใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 

๕๗ 



 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา. 
 ๑๑. ๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให๎บันทึกระดับคุณภาพ เชํน พอใช๎  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ 

 
ดี 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ  
ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมี เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑  มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค๑ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน๑ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   

ดี 

มาตรฐานที่ ๗ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  
ดนตรี และกีฬา 

ดีมาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู๎ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข๎ากับชุมชนได๎ดีและ มีครูเพียงพอ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยําง  มี
ประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 

ดี 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู๎นําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค๑กร โครงสร๎าง ระบบการบริหาร
และพัฒนาองค๑กรอยํางเป็นระบบครบวงจร 

ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช๎
สถานศึกษาเป็นฐาน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 

ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลาย  ดี 
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

ดี 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาในท๎องถิ่น 

 
ดี 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรํวมมือกันระหวํางบ๎าน องค๑กรทาง
ศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค๑กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรู๎ในชุมชน 

ดี 

 

 

๕๘ 



 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑   ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ 

  
  

 
มาตรฐานที่ ๒  ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓  ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา                    

  
  

มาตรฐานที่ ๔  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค๑ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน๑  

  
  

มาตรฐานที่ ๕  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎  
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  
  

มาตรฐานที่ ๗  ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

  
  

ด้านครู 
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู๎ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ
มีครูเพียงพอ 

  
  

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
อยํางมีประสิทธิภาพ และเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 

  
  

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ                         

  
  

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค๑กรโครงสร๎าง และการบริหารงาน                      
อยํางเป็นระบบ ครบวงจร ให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 

  
  

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตํอการเรียนรู ๎

  
  

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ๑และความรํวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  
  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  ๓.๗๐ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมํรับรอง 
 
 
 
 

๕๙ 



 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.กําหนดยุทธศาสตร๑ แผนงาน/โครงการ พร๎อมทั้งวางแผนสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม
อยํางชัดเจนในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระโดยกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาให๎เพิ่มขึ้นในอัตราก๎าวหน๎าทุกปีอยํางตํอเน่ือง 

๒.สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายใน เชํนสื่อธนนมชาติและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน     
สวนผลไม๎ สวนปาล๑ม ห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด         
ตํอการเรียนการสอน 

๓.นําข๎อมูลจากการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูเหลือชํวยเหลือนักเรียนทุกกลุํมเป้าหมาย              
มาเป็นข๎อมูลในการตัดสินใจวางแผนเพื่อให๎การชํวยเหลือรวมทั้งสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เกิด    
การเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ 

๔.นักเรียนในชํวงชั้นที่ ๑ และชํวงชั้นที่  ๒ ต๎องเน๎นการอํานออกเขียนได๎ให๎ได๎               
ร๎อยเปอร๑เซ็นต๑    สําหรับนักเรียนพิเศษที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ควรทําแผนการเรียน       
เป็นรายบุคคล IEP 

๕.ให๎ความสําคัญกับระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยนําผลการประเมินมาวางแผน
ดําเนินการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง โดยทุกคนมีสํวนรํวม 
การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
  จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ ที่พบวํา ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็น              
ตามหลักสูตร      มีคุณภาพอยูํในระดับพอใช๎นั้น โรงเรียนได๎ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
รํวมกับครูในโรงเรียนวิเคราะห๑หาสาเหตุ ทําให๎ทราบวํา นักเรียนขาดความพร๎อมในการเรียน  
เน่ืองจากนักเรียนสํวนใหญํมีปัญหาครอบครัวและต๎องมาอยูํในโรงเรียนประจําในโรงเรียน         
ขาดความอบอํุน ขาดการดูแลอยํางใกล๎ชิด   ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนจึงวางแผน ที่จะจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๒. กิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานของนักเรียน  
๓. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 

 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห๑สถานศึกษาจากผลการประเมินภายนอกรอบสอง                    
ด๎วยเทคนิค  SWOT  เพื่อนําไปสูํการกําหนดความต๎องการจําเป็นในการแก๎ปัญหา  และการงาน              
ตามนโยบายที่เกี่ยงข๎องระดับตํางๆ  ดังนี้   
จุดเด่น 

 ผู๎บริหารและทีมงานมีความมุํงมั่นอุทิศตนในการทํางานมีความคิกริเร่ิมสร๎างสรรค๑  เป็นผู๎มี
ประสบการณ๑การจัดการศึกษาสงเคราะห๑ / กระบวนการการดูแลชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาส เป็นผู๎มี
ความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการกําหนดกลยุทธ๑ / แผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
ให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎อง พัฒนาสํงเสริมคุณภาพของครูและผู๎เรียนให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ครูผู๎สอนมีความเสียสละ ทุํมเทให๎ความรักดูแล เอาใจใสํ ผู๎เรียนเสมือนคนใน
ครอบครัวมีความมุํงมั่น ความพยายามในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียน การ
สอนอยํางตํอเน่ือง พัฒนาสํงเสริมโรงเรียนให๎เรียนรู๎อยํางเป็นตามศักยภาพ 

- ผู๎เรียนได๎รับความรัก / ความอบอํุนการดูแลเอาใจใสํทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ 
สังคมพัฒนาการการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมเจริญเติบโตตามวัย  ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาอยํางรอบด๎าน 

- ผู๎ปกครอง / ชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึ่งพอใจ ไว๎ใจสํงบุตรหลานเข๎าเรียนเป็น
สถานศึกษาที่ให๎บริการกับชุมชนในทุกๆด๎าน องค๑กรภาครัฐ / ภาคเอกชน เข๎ามามีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษา 

จุดควรพัฒนา 

- การให๎ความสําคัญและดําเนินการทุกรูปแบบกับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร๑  วิททยาสาสตร๑ และ
ภาษาตํางประเทศ ชํวงชั้นที่ ๑ , ๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุํงเน๎นทักษะการอําน
ออก เขียนได๎ 

- การปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอนของครูผู๎สอนที่ต๎องเปลี่ยนบทบาทจากผู๎สอนมาเป็นผู๎
จัดกิจกรรม / ผู๎กํากับออกแบบกิจกรรมให๎เด็กเรียนได๎เรียนอยํางสนุกสนาน เกิดการ
เรียนรู๎สนุกสนานตามวัตถุประสงค๑ และได๎มาตรฐาน 

- การใช๎ประโยชน๑จากแหลํงการเรียนรู๎ภายในเชํนสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 
ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด ฯลฯ ยังไมํคุ๎มคําเทําที่ควร 

- ผู๎เรียนทุกกลุํมที่ได๎รับการคัดกรอง ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนแล๎วควรได๎รับการ
แก๎ไขและพัฒนาตามศักยภาพอยํางตํอเน่ือง เป็นรายบุคคล  
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โอกาส 
- มูลนิธิราชประนุเคราะห๑ ให๎การสนับสนุนด๎านสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร๑       

สื่อการเรียนทางไกลผํานดาวเทียม วัสดุ  ครุภัณฑ๑ เคร่ืองใช๎สํวนตัวของนักเรียนรวมทั้ง
ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนเรียนดีแตํยากจนอยํางตํอเน่ือง 

- บุคลากรครู  นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย ตํางก็มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และมูลนิธิราชประนุเคราะห๑ ที่ให๎ชีวิตและโอกาส 
ได๎ทํางาน รับใช๎เบื้องพระยุคลบาท สํงผลให๎งํายตํอการทํางาน เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ  

- สถานศึกษาตั้งอยูํในเขตชุมชน มีสถานที่ราชการ บริษัทเอกชน องค๑การบริหารสํวน
ตําบล สามารถใช๎ทรัพยากร รํวมกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค 
- ความด๎อยโอกาส ความไมํสมบูรณ๑ และความไมํพร๎อมทั้งรํางกาย อารมณ๑ สังคม และ

สติปัญญาสํงผลให๎ยากตํอการพัฒนานักเรียน 
- ภาระงานสอน งานพิเศษที่ได๎รับมอบหมาย  รวมถึงภาระที่ครูต๎องทําหน๎าที่ดูแล

นักเรียนใน  หอนอน  สํงผลให๎งานล๎นมือ อํอนล๎า หมดกําลังใจ ฯลฯ  อาจสํงผลให๎งาน
ในหน๎าที่รับผิดชอบและงาน      ที่ได๎รับมอบหมายด๎อยประสิทธิภาพ 
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