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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑.๑ ชื่ อ โรงเรียนปาโมกข์วิท ยาภู มิ ตั้ งอยู่ เลขที่ ๑/ค หมู่ ๓ ต าบลป่ า โมก อ าเภอป่ า โมก
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๓๐ โทรศัพท์ โทร ๐-๓๕๖๖๑-๒๗๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๖๑-๒๗๗
E-mail Address : pm.pamok@gmail.com WebSite : school.obec.go.th/pmschool
๑.๑.๒ เปิ ด สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.๑ - ม.๓) และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ม.๔ - ม.๖)
๑.๑.๓ มีพื้นที่บริการ ๗ ตาบล ได้แก่ ตาบลนรสิงห์ ตาบลบางปลากด ตาบลป่าโมก ตาบล
โผงเผง และตาบลบางเสด็จ
๑.๒ ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
๑.๒.๑ ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้อานวยการโรงเรียน นายสุเทพ สังข์วิเศษ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงเรียน
๑.๒.๒ ชื่อ – ชื่อสกุล รองผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๒.๓ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าโมกวรวิหาร เขตเทศบาลตาบลป่าโมก
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สร้างขึ้นด้วยเงินทุนของรัฐบาล และการสนับสนุนของท่านเจ้าคุณปาโมกข์
มุนี (หลวงปู่เจิม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหารในขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยม
ในท้องถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินให้ ๔,๐๐๐ บาท และได้รับบริจาคอีก ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น
๘,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ตามแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕
กันยายน ๒๔๘๐ แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเวลา ๑๕๐ วัน
โรงเรียนได้ เริ่มเปิ ด ท าการสอนครั้งแรกเมื่ อ วัน ที่ ๔ เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๑ เป็ น
โรงเรียนมัธยมแห่งที่ ๓ ของจังหวัดอ่างทอง ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
เมื่อแรกมีการตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอป่ำโมก (ปำโมกข์วิทยำภูมิ)”
พ.ศ. ๒๔๙๔ เริ่มจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็มรูป ( ม.๗ - ๘ )
พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ชื่อว่า “โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ”
พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕)
พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)
๑.๒.๔ คาขวัญของโรงเรียน
“ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวม”

~๒~

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ดังนี้
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งหมด .......คน
๒) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
๓) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒๑ คน
ระดับชั้น
รวม
ชาย หญิง
๔) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
คน
ม.๑
๖๓ ๕๖
๑๑๙ ๕) มีนกั เรียนปัญญาเลิศ
คน
ม.๒
๖๔ ๓๔
๙๘ ๖) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คน
ม.๓
๔๙ ๔๘
๙๗ ๗) จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)
๓๒.๘๘ คน
รวม ๑๗๖ ๑๓๘
๓๑๔ ๘) สัดส่วนครู : นักเรียน =
๑๘.๐๓ คน
ม.๔
๓๔ ๔๖
๘๐ ๙) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) คน
ม.๕
๔๕ ๕๓
๙๘ ๑๐) จานวนนักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ม.๖
๒๖ ๔๕
๗๑
(รางวัลดีเด่นที่ได้รบั )
รวม ๑๐๑ ๑๔๔
๒๔๕
ประเภท...................................จานวน......................คน
รวมจานวน ๒๗๗ ๒๘๒
๕๕๙
ประเภท....................................จานวน.....................คน
นักเรียนทั้งหมด
ประเภท....................................จานวน.....................คน
๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประเภทบุคลากร
ต่ากว่า ป.ตรี
ชาย
หญิง
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ผู้อานวยการ
๑
๑
รองผู้อานวยการ
๑
๑
ครูประจาการ
๑๐
๒๑
๒๐
๑๑
ครูจ้างสอน
๑
๖
๖
เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑
๑
นักการ/ภารโรง
๔
๒
๖
ยาม
๑
๑
พนักงานขับรถ
๑
๑
รวม ๑๘
๓๑
รวมทั้งสิ้น
๔๙
๘
๒๗
๑๓
- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก
๒๙ คน ( ๙๓.๕๕ %)
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด
๒ คน ( ๖.๔๕ %)
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
- สถิติ การอบรมและพัฒ นาบุค ลากร ในรอบปีที่ผ่ านมาบุคลากรได้ รับการพั ฒนา เฉลี่ ยคนละ ๓
ครั้ง/ปี

~๓~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตร/โล่ของโรงเรียน (๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รางวัล /เกียรติบัตร / โล่รางวัล

หน่วยงานที่มอบ

มหาวิทยาลัย
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันจรวดขวดน้า
ราชภัฎ
ประเภทแม่นยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
พระนครศรีอยุธยา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัย
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันจรวดขวดน้า
ราชภัฎ
ประเภทแม่นยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
พระนครศรีอยุธยา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
สนง.คณะกรรมการ
สถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการ
และส่งเสริมการ
ยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๘
ประกอบธุรกิจ

สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภำค
โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๘
ถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล
รุ่นอายุ ๑๕ ปี
รำงวั ล ชนะเลิ ศ การแข่งขันเครื่อ งบิ นเล็ก บั งคั บ วิท ยุ
ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ระดับมัธยมศึกษา “โครงการ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
วิทยาศาสตร์การบิน” จาก พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รำงวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การแข่ งขัน เครื่ อ งบิ น เล็ ก
บังคับวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ระดับมัธยมศึกษา
“โครงการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ” จาก พลเอกหญิ ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
จังหวัดอ่างทอง รุ่นอายุ ๑๕ ปี
ถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันฟุตซอล
๗ คน อบจ.อ่างทองเกมกส์ รุ่นอายุ ๑๕ ปี, รุ่น ๑๘ ปี
ถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันฟุตซอล
๗ คน อบจ.อ่างทองเกมกส์ รุ่นอายุ ๑๕ ปี, รุ่น ๑๘ ปี
ถ้วยรำงวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ ๑๔ ปี, รุ่นอายุ ๑๖ ปี, รุ่นอายุ ๑๘ ปี,
สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ประกันภัย คปภ.
สนง.คณะกรรมการ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คปภ.

อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

ร.ร.นายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

ร.ร.นายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

วันเดือนปี
ที่ได้รับ

ผู้ฝึกสอน

๑๘ ส.ค.
๒๕๕๘

ครูยุทธนา

๑๘ ส.ค.
๒๕๕๘

ครูยุทธนา

๒๒ ก.ย.
๒๕๕๘

ครูนิตยา

๒๒ ก.ย.
๒๕๕๘

ครูนิตยา

ต.ค.๒๕๕๘

ครูกิตติศักดิ์
ครูเอก

๓๐-๓๑ ต.ค. ครูยุทธนา
๒๕๕๘

๓-๖
พ.ย. ๒๕๕๘

ครูยุทธนา

การท่องเที่ยวและ ต.ค.๒๕๕๘ ครูกิตติศักดิ์
กีฬาอ่างทอง
ครูเอก
อบจ.
๒๔ ธ.ค.๒๕๕๘ ครูกิตติศักดิ์
พระนครศรีอยุธยา
ครูเอก
อบจ.
๒๔ ธ.ค.๒๕๕๘ ครูกิตติศักดิ์
พระนครศรีอยุธยา
ครูเอก
อบจ.
๒๔ ธ.ค.๒๕๕๘ ครูกิตติศักดิ์
พระนครศรีอยุธยา
ครูเอก
คณะครู
สพม.๕

~๔~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตร/โล่ของโรงเรียน (๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รำงวัล /เกียรติบัตร / โล่รำงวัล

หน่วยงำนที่มอบ

ถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
จังหวัดอ่างทอง รุ่นอายุ ๑๔ ปี
หน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรฐานองค์กรดีเด่น ด้านการ
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
รำงวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ประจาปี ๒๕๕๙
สถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการ
ยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๙
สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภำค
โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๙

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตรของครู

วันเดือนปี
ที่ได้รับ
ก.พ.๒๕๕๙

ผู้ฝึกสอน

อบจ.
ครูกิตติศักดิ์
พระนครศรีอยุธยา
ครูเอก
ตารวจภูธรภาค ๑ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๙ ครูธญ
ั ญรัศม์
สานักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง

๑ ก.ค.๒๕๕๙

ครูปณิธาน

สนง.คณะกรรมการ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คปภ.
สนง.คณะกรรมการ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คปภ.

๒๒ ก.ย.๒๕๕๙ ครูนิตยา
๒๒ ก.ย.๒๕๕๙ ครูนิตยา

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

รำงวัล /เกียรติบัตร / โล่รำงวัล

ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑- ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงหญิง ระดับชั้น
ม.๔ – ม.๖

หน่วยงำน
ที่มอบ

วันเดือนปีที่ได้รับ

สพม.๕

๑๑ พ.ย.๒๕๕๘

ครูระวิวรรณ

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘

ครูนันท์นภัส
ครูธัญญ์นรี
ครูสุชาดา,
ครูชุติมา
ครูสุชาดา,
ครูชุติมา
ครูอาคม

สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕

จำนวน (คน)

ครูอาคม
ครูอาคม
ครูอาคม
ครูอาคม

~๕~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตรของครู

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

รำงวัล /เกียรติบัตร / โล่รำงวัล

ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงระดับชั้น
ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น
ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ
การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแต่งคาประพันธ์
ครูดีที่หนูรัก
ครูดีมีมาตรฐาน
ครูดี ไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๘
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
การแข่งขันเครื่องบิน
ครูผู้สอนแต่งคาประพันธ์
ครูผู้นาเสนองานวิจัยฯ ระดับเหรียญทอง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ครูดีมีมาตรฐาน
ครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
ครูดีตามจุดเน้น ๓ H ของ สพม.๕
ครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในการสร้างค่านิยมหลักของครนไทย ๑๒ ประการ ประจาปี
๒๕๕๙ (ด้านการจัดการเรียนรู้) ระดับเหรียญทอง

หน่วยงำน
ที่มอบ

วันเดือนปีที่ได้รับ

จำนวน (คน)

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘

ครูอาคม

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘

ครูอาคม

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๘-๒๐ ธ.ค.
๒๕๕๘
๒๒ พ.ย.๒๕๕๘

ครูอาคม

๑๖ ม.ค.๒๕๕๙
๒๓ ม.ค.๒๕๕๙
๑๖ ม.ค.๒๕๕๙

ครูอาคม
๒๗ คน
๑๙ คน
ครูยุทธนา

ศูนย์พัฒนาฯ
อ่างทอง
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕

๑๙-๒๐
มี.ค.๒๕๕๙
๒ มิ.ย.๒๕๕๙
๙ ก.ค.๒๕๕๙
๑๐ ส.ค.๒๕๕๙
๑๐ ส.ค.๒๕๕๙
๑๐ ส.ค.๒๕๕๙
๑๐ ส.ค.๒๕๕๙

ครูธนายุรัชช์
ครูกนกวรรณ
๑๗ คน
๑๐ คน
ครูนิตยา

สพม.๕

๙ ก.ย.๒๕๕๙

ครูธัญญ์นรี

สพม.๕
สพม.๕
สพฐ.
อบจ.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพม.๕
คุรุสภา

สพฐ. สสส.
กองทัพอากาศ
กับสพฐ.

ครูอาคม
ครูกิติวรรณ
ครูกิติวรรณ
ธนายุรัชช์

ครูธนายุรัชช์

~๖~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตรของครู

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

รำงวัล /เกียรติบัตร / โล่รำงวัล

ครูที่ปรึกษาชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา รางวัล
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด
ครูผู้รับผิดชอบ โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๙
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ครูผู้รับผิดชอบ โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๕๙
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภาค
ครูผู้ฝึกสอนระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี รางวัลชมเชย
ครูดีมีมาตรฐาน
ครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง(ID – Plan)
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
๑ กิจกรรม การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
๑ กิจกรรม การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
ระดับชั้น ม.ต้น
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
ระดับชั้น ม.ปลาย

ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
๒ กิจกรรม การแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖

หน่วยงำน
ที่มอบ
บ.กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจาก
รถและกระทรวง
ศึกษา
สนง.
คณะกรรมการ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คปภ.

สนง.ลูกเสือ
จังหวัด
สพม.๕
สพม.๕

วันเดือนปีที่ได้รับ

จำนวน (คน)

๒๘ ต.ค.๒๕๕๙ ครูธัญญรัศม์
๒๒ ก.ย.๒๕๕๙ ครูนิตยา

๑ ก.ค.๒๕๕๙

ปณิธาน

๑๐ ส.ค.๒๕๕๙ ๒๗ คน
๑๐ ส.ค.๒๕๕๙ ๒๗ คน

สพม.๕

๙-๑๑ พ.ย.๒๕๕๙

ครูธัญญ์นรี
ครูนันท์นภัส

สพม.๕

๙-๑๑ พ.ย.๒๕๕๙

ครูสุชาดา,
ครูชุติมา

สพม.๕
สพม.๕

สพม.๕
สพม.๕

๙-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙
๙-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘

ครูธัญญ์นรี
ครูนันท์นภัส

ครูสุชาดา,
ครูชุติมา
ครูนันท์นภัส
ครูธัญญ์นรี
ครูสุชาดา,
ครูชุติมา

สพม.๕

๙-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ครูระวิวรรณ

สพม.๕

๙-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ครูระวิวรรณ

~๗~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตรของนักเรียน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รางวัล เกียรติบัตร / โล่รางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบ

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดย
การติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดย
การปล่อยมือเปล่า) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับ
เหรียญทอง
การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญ
ทอง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิส ติก
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันการวาดภาพรด้วยโปรแกรม Paint สี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ชั้น
ม.๑ - ม.๖ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑- ม.๓
ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๔ ม.๖ ระดับเหรียญทอง

สพม.๕

วันเดือนปี
จานวน
นักเรียน (คน)
ที่ได้รับ
๑๓-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘

๓
๒

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘
๒

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

๑๐
๑

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

๑
๒

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๓

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

สพม.๕

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

๓
๓
๖
๓
๓
๓

~๘~

กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตรของนักเรียน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รางวัล เกียรติบัตร / โล่รางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบ

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔ - ม.
๖ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับ
เหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ระดับ
เหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.
๖ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑ ม.๓ ระดับเหรียญทอง
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ระดับเหรียญ
ทอง
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิส ติก
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ระดับเหรียญเงิน

สพม.๕

วันเดือนปี
ที่ได้รับ
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘

จานวน
นักเรียน (คน)

๓

๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
สพม.๕

๒
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สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
สพม.๕
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สพฐ
สพฐ
สพฐ
สพฐ

๒
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๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘
๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘
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๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘
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๑
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๒
๒
๑
๖
๑
๑

~๙~

๑.๕ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้และกำรใช้
๑) อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน ๗ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๒ หลัง
ที่
อำคำรสถำนที่
จำนวน (หลัง,สนำม)
๑ อาคารเรียน ๒๑๖ (อาคาร ๕)
๑ หลัง
๒ โรงฝึกงาน (คหกรรม, อุตสาหกรรม)
๑ หลัง
๓ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม
๑ หลัง
๔ อาคารร่มฉัตร (ห้องประชุมศรีโสภา,ห้องศิลปะ,ห้องดนตรี)
๑ หลัง
๕ โรงอาหาร
๑ หลัง
๖ อาคารหลวงปู่เจิม (ห้องสมุด)
๑ หลัง
๗ ห้องน้า-ห้องส้วม
๕ หลัง
๘ สนามฟุตบอล
๑ สนาม
๙ สนามเปตอง
๑ สนาม
๑๐ สนามตะกร้อ
๑ สนาม
๑๑ ลานเทเบิลเทนนิส
๑ สนาม
๑๒ ลานคนดี เวทีคนเก่ง
๑ สนาม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๑ สนาม
๒) จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๗ ห้องเรียน แบ่งเป็น (คน)
ชั้น ม.๑ – ม.๓ = ๙๗ : ๙๓ : ๑๐๔
ชั้น ม.๔ – ม.๖ = ๗๕ : ๙๓ : ๙๔
๓) มีห้องสมุด ขนาด ๒๗๐ ตารางเมตร มีหนังสือ ทั้งหมด ๑๑,๐๗๑ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library ๒๐๐๒
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๔๗๗ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๘๗ ของนักเรียนทั้งหมด
๔) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จานวน ๗๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๖๐ เครื่อง
(โน้ตบุค ๕ เครื่อง,ตั้งโต้ะ ๕๕ เครื่อง)
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๑๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน ๑๗ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ ายงาน เฉลี่ย ๕๑ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ ของนักเรียนทั้งหมด

~ ๑๐ ~

๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่
ที่
อำคำรสถำนที่
๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๓ ห้องเรียนอัจฉริยะ
๔ ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
๕ ห้องปฏิบัติการอาหาร
๖ ห้องคณิตศาสตร์
๗ ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย สากล วงโยธวาทิต นาฎศิลป์
๘ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๙ ห้องคุณธรรม จริยธรรม
๑๐ ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
๑๑ ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
๑๒ ห้องสมุดกลาง
๑๓ ห้องเกียรติยศ
๑๔ ห้องแนะแนว
๑๕ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๖ ห้องดนตรี
๑๗ ห้องนาฎศิลป์
๑๘ ห้องธนาคารโรงเรียน
๑๙ ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
๒๐ ป้ายนิเทศ
๒๑ สวนวรรณคดี

จำนวน (ห้อง)
๒ ห้อง
๓ ห้อง
๑ ห้อง
๒ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๘ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๒๐ ป้าย
๑ แห่ง

๖) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่

ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดป่าโมกวรวิหาร
๒. หมู่บ้านทากลอง ตาบลเอกราช
๓. โรงอิฐ
๔. โรงพยาบาลป่าโมก
๕. ห้องสมุดประชาชน
๖. แหล่งท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
๗. ศูนย์เรียนรู้ บ้านแหอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
๘. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลศรีบัวทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

~ ๑๑ ~

๑.๖ สภำพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๒๙,๕๔๗ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สานักงานเทศบาลตาบลป่าโมก สถานีตารวจภูธรป่าโมก แหล่งทา
กลองตาบลเอกราช วัดป่าโมกวรวิหาร วัดโบสถ์วรดิตถ์ มีการคมนาคมในอาเภอป่าโมก ไปยังต่างอาเภอ
และจังหวัดติดต่อกันโดยทางรถยนต์ มีถนนลาดยางเป็นสายหลักระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร คือ ถนนสาย –
อยุธยาส่วนถนนที่ใช้ติดต่อกันระหว่างอาเภอในปัจจุบั น เป็นถนนลาดยางสามารถติดต่อได้สะดวกสบาย
เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน และตาบลต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง สามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง
ทุกตาบลและทุกหมู่บ้าน
อาชีพหลักของชุมชน คือ ๑) ค้าขาย ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนมีความชานาญในการค้าขาย คน
กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ ดี ๒) ทาการเกษตร จะเป็นคนไทยที่ทานาและทาสวน
เล็กๆ น้อยๆ และประสบภาวะน้าท่วมมาตลอด ทาให้ผลผลิตการเกษตรไม่ค่อยได้ผลนัก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
น้าท่วมถึงมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ตั้งแต่ตาบลนรสิงห์ ตาบลบางปลากด ตาบลป่าโมก ตาบลโผงเผง
ไปสุดเขตที่ตาบลบางเสด็จ ในอดีตแม่น้าเจ้าพระยามีความสาคัญมากเป็นทั้งเส้นทางคมนาคม การขนส่ง
ทางเรือและเป็นสายเลือดในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมของราษฎรทั้งสองฝั่งของแม่น้า แต่ในปัจจุบัน
ถนนหนทางสะดวกสบาย การคมนาคมทางน้าจึงเปลี่ยนเป็นการคมนาคมทางบกโดยรถยนต์แทน แต่ก็ยังมี
การขนส่ งทางเรื อ อยู่ บ้ า ง ๓) รั บ จ้ า ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น คนไทยที่ อ พยพมาจากภาคอื่ น ๆ เช่ น ภาคอี ส าน
ภาคเหนือเพื่อรับจ้างทาอิฐ ซึ่งในเขตพื้นที่อาเภอป่าโมกเป็นแหล่งทาอิฐที่สาคัญอย่างหนึ่งของอาเภอ และ
รับ จ้างท างานตามโรงงานอุต สาหกรรม หรือตามแต่ มีผู้ ว่าจ้ างให้ ท า คนกลุ่ ม นี้จ ะมี ฐานะยากจน ดั งนั้ น
นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ข องโรงเรียนปาโมกข์วิ ท ยาภู มิ จึ งเป็ น เด็ ก ที่ ค รอบครั ว มี ฐ านะปานกลางและยากจน
ลักษณะครอบครัวขาดความอบอุ่น เนื่องจากครอบครัว พ่อ แม่ แยกทางกัน หรือพ่อแม่ไปทางานที่อื่นปล่อย
ให้นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย คนแก่ และญาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นคนกลุ่มนี้จะมี
ฐานะปานกลางจากพื้นฐานเหล่านี้ของนักเรียน โรงเรียนมีความตระหนักอย่างยิ่งที่จะพยายามให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดมา
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาอาชีพ คือ รับจ้าง ทานา ทาสวน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓๕,๙๐๐ ต่อปี
๑) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ และมี
ชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และในชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นจานวนมาก อีกทั้งศิษย์ปัจจุบัน
มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการ พื้นฐานอาชีพ และมีทักษะในการดารงชีวิตที่ดี ใน
ส่วนของผู้บริหารและครูผู้สอนก็ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับ
ทุกคนได้ ปัจจัยต่าง ๆ นับเป็นโอกาสของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จะมีข้อจากัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่บ้าง
คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

~ ๑๒ ~

๑.๗ โครงสร้ำงหลักสูตร
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งกาหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
ตามช่ วงวัย อยู่อ ย่างพอเพี ยง มีอั ตลั ก ษณ์ ด้านการเป็นคนดี (คนดี ศ รีปาโมกข์) และความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อาเซียน)
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม. ๑– ม.๓)
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ
ชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ม.๑
ม.๒
ม.๓

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

รวม

๓๖.๐๐

๓๖.๐๐

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ศิลปศึกษา

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

๑๖.๐๐
๑๖.๐๐
๑๖.๐๐

๘.๐๐
๘.๐๐
๘.๐๐

๘.๐๐
๘.๐๐
๘.๐๐

๘.๐๐
๘.๐๐
๘.๐๐

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔๘.๐๐

๒๔.๐๐

๒๔.๐๐

๒๔.๐๐

๓๖.๐๐

๓๖.๐๐

๓๖.๐๐

๓๐๐.๐๐

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ มุ่งมั่นในการศึกษา
และการท างาน แสวงหาความรู้เพื่ อ การแก้ ปั ญ หา ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอั งกฤษ) มี ทั ก ษะการคิ ด ชั้ น สูง ทั ก ษะชี วิต ทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งสร้างสรรค์ ต ามช่ ว งวัย และ
ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม. ๔– ม. ๖)
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ
ชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ม.๔
ม.๕
ม.๖

๑๐.๒๕
๑๑.๑๐
๑๔.๒๘

๑๐.๒๕
๑๑.๑๐
๑๔.๒๘

รวม ๓๕.๖๓

๓๕.๖๓

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

๒๓.๐๙
๑๖.๖๙
๐

๑๕.๔
๑๖.๖๙
๑๔.๒๘

๕.๑๒
๕.๕๔
๗.๑๕

๕.๑๒
๕.๕๔
๗.๑๕

๕.๑๒
๕.๕๔
๗.๑๕

๑๐.๒๕
๑๑.๑๐
๑๔.๒๘

๑๕.๔๐
๑๖.๗๐
๒๑.๔๓

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๙.๗๘

๔๖.๓๗

๑๗.๘๑

๑๗.๘๑

๑๗.๘๑

๓๕.๖๓

๕๓.๕๓

๓๐๐

