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กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน รองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีใกลเคียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ความสําเร็จของ

กระทรวงศึกษาธกิาร  

 โรงเรียนดีสี่มุมเมือง คือโรงเรียนท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน     

มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ลดความเหลี่อมล้ํา 

กระจายความเสมอภาค ความเทาเทียม ลดอัตราการแขงขันสูงเปนทางเลือกใหชุมชนและผูปกครอง 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาจึงไดดําเนินการจัดเตรียมขอมูลซ่ึงประกอบไปดวย สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 

2 ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนในเครือขาย  สวนท่ี 3 แนวทางการจัดการบริหารโรงเรียน และสวนท่ี 4 รูปแบบ

และผังแสดงขอมูลโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพ่ือเขาสูโรงเรียนดีสี่มุมเมือง เปนศูนยกลางการเรียนรู ให

ผูปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง พรอมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนสามารถ

รวมกันดําเนินงานใหเปนแบบการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  

 1.1 ประวัติโรงเรียน  

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  เดิมชื่อ 

โรงเรียนโคกกลางวิทยา โดยไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี  11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2527 และเปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนครั้งแรก ในปการศึกษา 2528 โดยขอความรวมมือ 

ใชอาคารอเนกประสงคของโรงเรียนบานจีกแดก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร เพ่ือเปนท่ีเรียนชั่วคราว  เม่ือสรางอาคารเรียนหลังแรกเสร็จ  จึงยายมาทําการเรียนการสอน ณ ท่ีต้ัง

ปจจุบัน  เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกใน  ป

การศึกษา 2536 และเปดทําการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาชางเชื่อม  ปการศึกษา 2551  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ปการศึกษา 2558 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี  ปการศึกษา 2561 

1.2  ท่ีตั้งโรงเรียน  

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตั้งอยู 101 หมูท่ี 10 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร  

รหัสไปรษณีย 32140 โทร  044-558952-4  เวปไซต: dongrak.ac.th เพจเฟชบุค : โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 1.3 พ้ืนท่ีโรงเรียน  

  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  มีพ้ืนท่ี 98 ไร 

 1.4 ขอมูลนักเรียน  

  ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรยีน ขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

ช้ัน ชาย หญิง รวม จํานวนหอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 107 100 207 5 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 81 89 170 5 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 91 85 176 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 32 64 96 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 29 74 103 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 22 48 70 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 62 28 90 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 40 11 51 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 51 20 71 3 

รวม 515 519 1034 35 
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 1.5 เขตพ้ืนท่ีบริการ 5 ตําบล  68 หมูบาน ดังนี้ 

  1.5.1 ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก มี  20 หมูบาน   

  1.5.2 ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก มี 11 หมูบาน  

  1.5.3 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก มี  12 หมูบาน  

 1.5.4 ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก มี  12 หมูบาน 

   1.5.5 ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท มี  13 หมูบาน 

 

   1.5.1 ตําบลบักได  อําเภอพนมดงรัก มี 20 หมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

1 บานรุน  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

2 บานทาสวาง  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

3 บานดอนน้ําตาล  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

4 บานบุอําเปาว  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

5 บานหัวอาง  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

6 บานอําปล   ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

7 บานโพธิ์ทอง  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

8 บานโคกสูง  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

9 บานหนองแรด ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

10 บานโนนยางกุด ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

11 บานอุโลก  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

12 บานสกอร  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

13 บานนาพูน  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

14 บานหนองตาเลิ๊ฟ  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

15 บานหนองแวง ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

16 บานไทยสันติสุข  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

17 บานไทยนิยมพัฒนา  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

18 บานพนมดงรัก  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

19 บานเขาโตะ  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

20 บานอําปล  ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 
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  1.5.2 ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก มี  11 หมูบาน  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

1 บานโคกกลาง ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

2 บานโคกยาว  ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

3 บานโคกโบสถ  ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

4 1บานตาเจก  1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

5 1บานใหมพัฒนา  1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

6 บานหนองแคน  ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

7 1บานสระแกว 1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

8 1บานโนนคอทอง  1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

9 1บานโนนสมบูรณ  1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

10 1บานหลักพัฒนา  1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

11 1บานโคกกลางใหม   1ตําบลโคกกลาง  อําเภอพนมดงรัก   

จังหวัดสุรินทร 

  

  1.5.3 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก มี  12 หมูบาน  

หมูท่ี  ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

1 บานจีกแดก  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

2 บานโคกกรม  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

3 บานสายกุหลาบ  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

4 บานละเอาะ  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

5 บานตาลวก  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

6 บานหนองระอาง  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

7 บานวารี  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

8 บานศรีสัมพันธ  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

9 บานศรีสวาย  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

10 บานทานตะวัน  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

11 บานหนองหลวง  ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

12 บานหนองพลวงสามัคคี   ตําบลจีกแดก  อําเภอพนมดงรัก   

จังหวัดสุรินทร 
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  1.5.4 ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  มี  12 หมูบาน 

หมูท่ี  ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

1 บานตาเมียง  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

2 บานหนองจูบ  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

3 บานพนมดินเกา  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

4 บานพนมดินใหม ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

5 บานหนองคันนา  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

6 บานโนนมะยาง  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

7 บานโคกแสลง  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

8 บานหนองคันนาสามัคคี ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก   

จังหวัดสุรินทร 

9 บานพูนสุข  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

10 บานพนมดิน  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

11 บานเกษตรสมบูรณ  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

12 บานตาเมียง  ตําบลตาเมียง  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 

 

  1.5.5 ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท  มี  13 หมูบาน 

หมูท่ี  ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

1 บานโคกนาสาม ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

2 บานโชค  ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

3 บานเจาคุณ ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

4 บานมะเมียง ต.โชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

5 บานถนนหัก ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

6 บานพยุงสุข ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

7 บานจีกแดก  ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

8 บานตะเพรา ต.โชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

9 บานตาเดาะ ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

10 บานไทรงาม ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

11 บานตรอบ ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

12 บานมะเมียงใต ต.โชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

14 บานเจริญสุข ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหัดสุรินทร 
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  1.6 ขอมูลบุคลากร  (ปการศึกษา 2563) 

บุคลากร 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 

ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
รวม รวม

ท้ังส้ิน 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ฝายบริหาร 1 1 - 1 - - 1 2 3 

2. ครูประจําการ - 4 19 17 - - 19 21 40 

3. ครูอัตราจาง - - - 2 - - - 2 2 

4. เจาหนาท่ี - - 1 - - - 1 - 1 

4. ลูกจางประจํา - - 1 - - - 1 - 1 

5. พนักงานราชการ - - 3 - - - 3 - 3 

6. ลูกจางช่ัวคราว - - - - 1 - 1 - 1 

รวม 1 5 24 20 1 - 26 25 51 

  

 1.6.1  ขอมูลบุคลากรจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู  วิทยฐานะ อายุราชการ 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

ช่ือ-สกุล วิทยฐานะ ครู

ผูชวย 

พนง.รก/ 

ชางไม

ช้ัน 4/

เจาหนา

ท่ีธุรการ 

ครูอัตรา

จาง/

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

อายุ

ราชการ 

(ป/

เดือน) 

ครู

ชํานาญ

การ

พิเศษ 

 

ครู

ชํานาญ

การ 

ครู - 

 

ผูบริหาร นายธรรมนูญ   มีเสนา 

นางจันทรา   สารกิจ 

นางสาวยุพิณ   ศาลางาม 

  

 
 

    33/11 

32/4 

8/3 

ภาษาไทย นางอรอนงค  มีสะอาด 

นายสุทธิพงษ   ปนะถา 

นางสาวนุชจรี   สืบเพ็ง 

นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย 

นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  17/1 

7/6 

3/8 

1/5 

7 เดือน 



6 

 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

ช่ือ-สกุล วิทยฐานะ ครู

ผูชวย 

พนง.รก/ 

ชางไม

ช้ัน 4/

เจาหนา

ท่ีธุรการ 

ครูอัตรา

จาง/

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

อายุ

ราชการ 

(ป/

เดือน) 

ครู

ชํานาญ

การ

พิเศษ 

ครู

ชํานาญ

การ 

ครู - 

 

คณิตศาสตร นายวีระวัฒน   ดวงมณี 

นางสาวนวลปรางค  พองนวล 

นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสง 

นายพรชัย   สุขแสวง 

นายสุนทร   แกวผนึก 

  
 

 

 

 
 
 

   11/7 

10/5 

9/2 

5/8 

5/8 

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นางอนัญญา  สุขไกร 

นายธวัชชัย  มีสะอาด 

นางสาวสุพิน   สุมิตดี 

นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี 

นางนภาลัย   บุรีวัฒน 

นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก 

นายธนบดี   สอนสระคู 

นางพลอยไพลิน   เกษามา 

นายวิญู   ศุภนัส 

นางสาวณิชกานต   ใจกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   27/9 

15/8 

11/9 

11/6 

5/4 

5/1 

5/1 

3/10 

3/6 

2/9 

สังคมศึกษาฯ นายไพฑูรย   ทวีแสง 

นายติกขเวทย   สมยิ่ง 

นางสาวนิชาพร   สุวรรณโชต ิ

นายสันติ   ประภาสัย 

นางสาวสุพิชญานันทย   นิสัยกลา 

นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ 

   
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 8/7 

4/10 

3/9 

3/9 

2/9 

4/8 

ภาษาตาง 

ประเทศ 

นางสาวพรทิพย   โตสงวน 

นางสุมิตรา   ดีเลือก 

นาย เมธัส    สภุางคยุทธ 

นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/9 

7 เดือน 

1 เดือน 

7 เดือน 

ศิลปะ นายปฏิวัติ   นรสาร 

นายบรรจง   ทองกระจาย 

   
 

   7/1 

3/8 
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กลุมสาระการ

เรียนรู 

ช่ือ-สกุล วิทยฐานะ ครู

ผูชวย 

พนง.รก/ 

ชางไม

ช้ัน 4/

เจาหนา

ท่ีธุรการ 

ครูอัตรา

จาง/

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

อายุ

ราชการ 

(ป/

เดือน) 

ครู

ชํานาญ

การ

พิเศษ 

ครู

ชํานาญ

การ 

ครู - 

 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

นางสาวโกสุม   ทิวคู 

นางสาวศิริลักษณ   ราศี 

นายจักรกฤช   เกษามา 

   
 

  

 

 

 4/10 

1/10 

3/8 

การงานอาชีพ นายพิษณุ   คําภ ู

นายกีรติ   ปรุงเกียรติ 

   
 

   6/6 

3/9 

ปวช. นายเรืองยศ  สารกิจ 

นายกรุง   เจริญสุข 

นางกัญยานัฐ   ระวิวรรณ 

นายฉัตรดนัย   ลําดับจุด 

นางปานไพลิน   ขอพรกลาง 

นายศุภชัย   ผูกเกสร 

นางสาวกนกศิลป   แผนทอง 

  
 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

31/11 

7/3 

5/8 

4/3 

3/10 

3/9 

6/3 

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

นางสาวอรอินทร    ฝอยทอง       2/4 

สนับสนุนฯ นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว 

นายณัฐพงษ นะราประโคน 

นายอุเทน   หอมหวน 

     
 

 

 

 

34/4 

9/5 

1 เดือน 

รวม 5 7 28 3 5 3 51 

 

 1.7 ขอมูลอาคารและส่ิงกอสราง 

  อาคาร  ไดแก อาคารเรียน 5 หลัง อาคารเรียนก่ึงถาวร 1 หลัง อาคารฝกงาน 2 หลัง บานพักครู/

ภารโรง 8 หลัง หองน้ํา 4 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารอเนกประสงคหลังคาโคง (โดม)  1 หลัง    

  ส่ิงกอสราง  สนามกีฬา สนามฟุตบอล ฟ3 พิเศษ  1 แหง  สนามบาสเก็ตบอล 1 แหง ลานกีฬา

เอนกประสงค กรมพลศึกษา  1 แหง 
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ท่ี แบบอาคาร ลักษณะอาคาร สรางเม่ือ พ.ศ. สภาพใชงาน 

1 อาคารเรียน 108ล/28 2 ชั้น 8 หองเรียน  2529 ด ี

2 อาคารเรียน 108ล/28 ครึ่งหลัง 2 ชั้น 3 หองเรียน 2531 ด ี

3 อาคารเรียน 108ล/30 2 ชั้น 8 หองเรียน 2532 ดี 

4 อาคารเรียน 108ล/30 2 ชั้น 8 หองเรียน 2537 ดี 

5 อาคารเรียน 318ล/55-ก 4 ชั้น 18 หองเรียน 2561 ด ี

6 อาคารเรียน อาคารเรียนก่ึงถาวร 1 ชั้น 6 หองเรียน 2541 ด ี

7 อาคารฝกงาน 102/27 ชั้นเดียว 2 ยูนิต 2535 ด ี

8 อาคารฝกงาน 102/27 ชั้นเดียว 2 ยูนิต 2541 ดี 

9 หองสวมหญิง 6ท่ี/27 6 หอง  พอใช 

10 หองสวมหญิง 6ท่ี/27 6 หอง  พอใช 

11 หองสวมชาย 3 ท่ี  หญิง 3 ท่ี 6 หอง  พอใช 

12 หองสวมหญิง 6ท่ี/49 6 หอง 2559 พอใช 

13 บานพักครู 203/27 3 หอง 2530 พอใช 

14 บานพักครู 203/27 3 หอง 2531 พอใช 

15 บานพักครู 203/27 3 หอง 2533 พอใช 

16 บานพักครู 203/27 3 หอง 2534 พอใช 

17 บานพักครู 205/26 5 หอง 2529 พอใช 

19 บานพักครู 205/26 5 หอง 2536 พอใช 

19 บานพักภารโรง บานพักภารโรง/32 2 หอง 2538 ทรุดโทรม 

20 บานพักภารโรง บานพักภารโรง/32 2 หอง 2538 ทรุดโทรม 

21 หอประชุม 100/27 1 ชั้นพ้ืนเสมอดิน 2533 ทรุดโทรม 

22 สนามกีฬา สนามฟุตบอล ฟ3 พิเศษ สนามกลางแจง

พ้ืนดิน 

2558 ทรุดโทรม 

23 สนามบาสเก็ตบอล คอนกรีตพ้ืนเสมอดิน 2530 ทรุดโทรม 

24 ลานกีฬาเอนกประสงค กรมพล

ศึกษา 

คอนกรีตพ้ืนเสมอดิน 2559 พอใช 

25 อาคารอเนกประสงคหลังคาโคง 

(โดม) 

อาคารหลังคาโคง 2563 ด ี
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 1.8  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 

แหลงเรียนรู สนับสนุนการเรียนการสอนกลุมสาระ 

1. หองสมุด ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2. หองสมุดอาเซียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3. หองศูนยการเรียนรูดนตรี ศิลปะ 

4. หองศูนยการเรียนรูศิลปะ ศิลปะ 

5. หองศูนยการเรียนรูนาฎศิลป ศิลปะ 

6. หองพยาบาล สุขศึกษาและพลศึกษา 

7. หองศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. หองศูนยการเรียนรูเคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9. อาคารฝกงานอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

10. หองคหกรรม การงานอาชีพ 

11. สวนพฤษศาสตร ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

12. หองสืบคน USO ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

13. สนามกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 1.9  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

 

ท่ี ช่ือศูนย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร เบอร 

1 สวนสะปะ แหลง

เรียนรูสัจธรรมชีวิต 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 1 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายประพันธ  พาละพล 0833770359 

2 ศูนยเทคโนโลยีและ

ธุรกิจไผชุมชน 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 1 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นางประภาวดี  แสงใส 0857713445 

3 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 1 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายอุดม  ประชุมฉลาด - 

4 สถาบันการจัดการ

เงินทุนชุมชนบาน

จีกแดก 

ศูนยเรียนรู

ดานบัญชี 

หมูท่ี 1 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

- - 
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ท่ี ช่ือศูนย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร เบอร 

5 ศูนยสมุนไพรวัด

โคกกรม 

ศูนยสมุนไพร หมูท่ี 2 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

6 ศูนยเรียนรูเกษตร

ปลอดสารบานโคก

กรม 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 2 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายจีระศักดิ์  เขียวอยู 0909151625 

7 ศูนยเครือขายกลุม

ศาสตรพระราชา

ตําราสรางสุรินทร

น้ําคือชีวิต 

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/ 

เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

หมูท่ี 8 ตําบลจีกแดก 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายไพโรจน  ยืนยง 0856328025 

8 เกษตรหลังบาน ศูนยเรียนรู

ดานปศุสัตว 

หมูท่ี 1 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายสวงษ  จันทุภา 0814703159 

9 หมอแผนโบราณ

พ้ืนบาน 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 2 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายเอียะ สายกระสุน 0859472016 

10 อางเก็บน้ําโคก

แสลง 

แหลง

ทองเท่ียวเชิง

เกษตร 

หมูท่ี 7 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

11 แสงจันทรฟารม ศูนยเรียนรู

ดานปศุสัตว 

หมูท่ี 15 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

 

นายแสงจันทร บุญยงค 0899633028 

12 ศูนยเรียนรูเกษตร

ผสมผสานตนแบบ

พ่ึงพาตนเองบาน

โคกสูง 

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/ 

เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

หมูท่ี 8 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายวินัน  สุขประสบ 0931050462 
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ท่ี ช่ือศูนย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร เบอร 

13 วัดปาเขาโตะ ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 19 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร 

- - 

14 ศูนยเรียนรูการผลิต

ปุยอินทรียอัดเม็ด 

ศูนยจัดการ

ดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) 

หมูท่ี 20 ตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายเบีย  ยิ่งรุงเรือง 0870769839 

15 ศูนยเรียนรู

เทคโนโลยีปุยสั่งตัด 

ศูนยจัดการ

ดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) 

หมูท่ี 1  

ตําบลโคกกลาง  

อําเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร 

นายทองจันทร  

ประเมิญชัย 

0879187279 

16 ศูนยเรียนรูวนิดา  

คลีนแอนฟูด 

ศูนยเรียนรู

ดานประมง 

หมูท่ี 2  

ตําบลโคกกลาง  

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นางวนิดา  ทาทอง 0811415593 

17 สวนพรรษามีสุข ศูนยเรียนรู

ดานบัญชี 

หมูท่ี 6  

ตําบลโคกกลาง  

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นางสงวน  เพียปาก 0801585156 

18 ศูนยเรียนรูเกษตร

ปราณีต 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 4 ตําบลตาเมียง 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายสุขสันต  ละผิว 0908290993 

19 ศูนยเรียนรูเศรฐกิจ

พอเพียง ชุมชน

พลังงานเพ่ือชีวิต

บานเกษตรสมบูรณ 

ศูนยจัดการ

ดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) 

หมูท่ี 11  

ตําบลตาเมียง  

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

นายจํารัส  อินทรแปน 0819260884 

20 ศูนยเรียนรูดาน

เกษตรผสมผสาน 

ศูนยปราชญ

ชาวบาน 

หมูท่ี 11  

ตําบลตาเมียง  

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

 

 

นายถาวร เหนีย่วบุปผา 0828601514 
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ท่ี ช่ือศูนย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร เบอร 

21 กลุมโบราณสถาน

ปราสาทตาเมือน 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 5 ตําบลตาเมียง 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

22 กลุมโบราณสถาน

ปราสาทตาควาย 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 5 ตําบลตาเมียง 

อําเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

23 ทมอโรย (ท่ีประทับ

สมเด็จนโรดมสีหนุ-

กษัตริยกัมพูชา) 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 9 ตําบลแนงมุด 

อําเภอกาบเชิง  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

24 ผาจําเนียง 

(ผาคอยนาง) 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 9 ตําบลแนงมุด 

อําเภอกาบเชิง  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

25 สํานักสงฆ  

วัดเขาดารสปวง 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 9 ตําบลแนงมุด 

อําเภอกาบเชิง  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

26 วัดมงคลคชาราม 

(วัดชางหมอบ) 

ประวัติศาสตร  

วิทยาศาสตร 

หมูท่ี 14 ตําบล 

แนงมุด อําเภอกาบเชิง  

จังหวัดสุรินทร 

- - 

 

 

2. จุดเดนของโรงเรียน    

จุดเดนของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา เนนทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพ โดยสงเสริมทักษะ 

ทางดานวิชาการและมุงพัฒนาปรับปรุงหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ 

หองปฏิบัติการตางๆ และสงเสริมทักษะทางดานอาชีพ โดยการเปดสอนในกลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา

ชางเชื่อม  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาบัญชี  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึน และสามารถ

ประกอบอาชีพได 

2.1  วิสัยทัศน 

    โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นอมนําศาสตรพระราชา มุงพัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพสู

มาตรฐานสากล พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 

 2.2  อัตลักษณ 

“ยิ้มไหว  ทายทัก” 
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 2.3 เอกลักษณ 

   “งานอาชีพ” 
 

  2.4  เปาหมาย/พันธกิจ 

เปาหมาย 

  1. ผูเรียนมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีความพรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

  4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการตามศาสตรพระราชาอยางมีคุณภาพ 

  5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสูมาตรฐานสากลและมีความ

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  2. พัฒนาศักยภาพครู สูกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุมศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

  4. นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอยางมีคุณภาพ 

  5. สงเสริมเครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหมีสวนรวมพัฒนา และสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

 

 2.5  แผนพัฒนาโรงเรียน  

  โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีกําหนดไวชัดเจน โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการ 

กําหนดโดยเปดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร และมีจุดควรพัฒนา ดังนี้ 

   ดานผูเรียน    

   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยูในระดับควรปรับปรุง ตองพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  รวมท้ังการพัฒนานักเรียนเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

  ดานจัดการเรียนการสอน  

  ครูไมครบตามเกณฑ ควรพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด  

วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ฯลฯ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ  
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  สรรหาและแตงตั้งครูใหครบตามเกณฑ 1 หองเรียนตอครู 2 คนโดยเฉพาะวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ดนตรี  เปนตน พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถ

ในดานการคิดและใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

 งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ ควรพัฒนาและจัดระบบนิเทศ ควบคุมกํากับ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน  

 โรงเรียนยังขาดบุคลากรในสวนของนักการภารโรง คนสวน แมบาน ท่ีจะมาชวยดูแลดาน

สภาพแวดลอมและบางกิจกรรม/โครงการท่ีสําคัญไมกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียนอยางจริงจัง เชน 

กิจกรรมลดละเลิกใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนตน 

 ดานอาคารสถานท่ี โรงเรียนยังขาดหองเรียนคุณภาพตามมาตรฐานหองเรียน เนื่องจากมี

อาคารเรียนเพ่ิมข้ึน ทําใหหองเรียนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ หองฝกอาชีพ ยัง

ขาดอุปกรณ เครื่องมือ ท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  รวมถึงนักเรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน แต

จํานวนอาคารบางอาคารมีไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน เชน หองน้ํา หองสวม  โรงอาหาร  เปนตน และมี

บางสวนท่ีตองปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากสภาพเกา เชน สนามกีฬา เปนตน 

  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

  ขอความรวมมือกับชุมชนใหมีการเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา

และความตองการของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาใหมากกวานี้  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนใหเปน

ชุมชนแหงการเรียนรูไปดวยกัน 
 

 2.6  ผลสําเร็จตามภาระงาน/เปาหมาย 

   ดานผูเรียน    

        ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูมีความสามารถ

ในการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทุกคน รวมท้ังนักเรียนมีเปาหมายในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ท้ังทางดาน

สายสามัญ และสายอาชีพ  โดยเฉพาะ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมีการผลิตนักเรียนสาย

อาชีพทางดานสาขาชางเชื่อมโลหะ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถสงเสริมอาชีพและการศึกษาตอในระดับ

ท่ีสูงข้ึนไปได และมีการจัดโครงการทดสอบฝมือแรงงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขา

ชางเชื่อม เพ่ือใหมีมาตรฐานและเขาสูตลาดแรงงานได เชน มีการสอบเขาทํางานตางประเทศ (ประเทศญี่ปุน)  

หรือ สงเสริมใหเขาสอบศึกษาตอทุนของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตโตโยตา  สถานประกอบการอ่ืนๆ และ

ศึกษาตอไดทุกคน   สวนทางดานสายสามัญ ม.3 และ ม.6  มีการศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน และบางสวนก็

สามารถออกมาประกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจได 

  ดานจัดการเรียนการสอน  

 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุงม่ัน 
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และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน ครูมีวุฒิภาวะทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป ครู

สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด และเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ เนนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

  ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูบริหารมีความคิด 

ริเริ่ม มีวิสัยทัศนเปนผูนําทางวิชาการ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางชุมชน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและ

องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน เปนแหลงวิทยากรในการแสวงหาความรูและ

บริการชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและชวยเหลือสถานศึกษา  
 

 2.7  ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 

เกียรติประวัติโรงเรียน 

  1. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน 

  2. โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 

  3. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาพอเพียง   

  4. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบศีล 5 

  5. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

  6. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพ ประจําอําเภอ 

  7. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

Spirit of ASEAN : Buffer school 

  8. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 100 คะแนน จากการแขงขัน

ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ป

การศึกษา 2560 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดรวมสนับสนุนจัดทํา VTR สรุปผลงานปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจําปการศึกษา 2561 

  9.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจําปการศึกษา 2561 

  10.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 4.73 % จากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

  11. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การประกวดการแตงคําขวัญ/สโลแกน รณรงค คานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ โครงการวันเด็กแหงชาติ  เด็กดีมีคุณธรรม The Idol สะเร็น ประจําปการศึกษา 

2562 
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  12. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดรับรางวัลการประกวดภาพถาย “แตงกายไทย  สไตล

สุรินทร” โครงการวันเด็กแหงชาติ  เด็กดีมีคุณธรรม The Idol สะเร็น ประจําปการศึกษา 2562 
 

3. หลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี หลักสูตรท่ีเปดสอน 

1 หลักสูตรท่ัวไป  

2 หลักสูตรท่ัวไป  

3 หลักสูตรท่ัวไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี หลักสูตรท่ีเปดสอน 

4 หลักสูตรท่ัวไป  หลักสูตรเนนวิทย-คณิต  , หลักสูตรศิลป-ภาษาอังกฤษ               

5 หลักสูตรท่ัวไป  หลักสูตรเนนวิทย-คณิต  , หลักสูตรศิลป-ภาษาอังกฤษ                

6 หลักสูตรท่ัวไป  หลักสูตรเนนวิทย-คณิต, หลักสูตรศิลป-ภาษาอังกฤษ            
 

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวช.1-3 

ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปท่ี 

หลักสูตรท่ีเปดสอน 

1 -3 หลักสูตรประเภทวิชาอุตาสาหกรรม  สาขาวิชาขางเชื่อมโลหะ,   

           ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

           ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี 
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สวนท่ี 2 ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนในเครือขาย 

1.ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือขาย    
ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

1 โรงเรียนพนมดง

รักวิทยา 

นายธรรมนูญ   

มีเสนา  

อาย ุ59 ป   

วิสัยทัศน 

โรงเรียนพนมดง

รักวิทยา นอมนาํ

ศาสตรพระราชา 

มุงพัฒนาผูเรียน

เปนคนดี มี

คุณภาพสู

มาตรฐานสากล 

พรอมสําหรับวถิี

ชีวิตในศตวรรษที่ 

21 

ภาษาไทย 5 

คณิตศาสตร 5      

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 10     

สังคมศึกษาฯ  5   

ภาษาตางประเทศ 2  

ศิลปะ 2                

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 2                       

การงานอาชพี 2       

ปวช. 7           

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 1   

รวม  41 คน 

ผูบริหาร 1      

รองผูอํานวยการ 

2พนักงาน

ราชการ 3ลูกจาง

ชั่วคราว 1 

ลูกจางประจาํ 2  

ธุรการ 1 

ม.1  207  คน  

ม.2  170  คน   

ม.3  176  คน  

ม.4  96  คน   

ม.5  103  คน  

ม.6  70  คน  

ปวช.1 90 คน  

ปวช.2 51 คน  

ปวช.3 71 คน  

รวม 1034 คน 

1. โรงเรียน 

บานรุน 

8.8 กม. นายวีรพงษ  จาํปามูล 

อาย ุ48 ป   

วิสัยทัศน 

 โรงเรียนมีบริบทดี  

ผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและ

สุขภาวะดี  พัฒนาครูเปน

ครูมืออาชีพไดรับความ

รวมมือจากทุกภาคสวน 

จํานวนครู 31 คน  

คณิตศาสตร 1 คน  

สังคม 1 คน       

อนุบาล 1 คน 

ภาษาไทย 2 คน  

คอมพิวเตอร 2 คน  

ประถมศึกษา  2 คน  

แนะแนว 1 คน     

พละ 1 คน  

ภาษาอังกฤษ  2 คน  

วิทยาศาสตร 1 คน  

การจัดการ  1  คน  

นาฏศิลป  1 คน  

ดนตรี  2 คน      

ศิลปะ 1 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 41 คน 

อบ.3 จํานวน 49 คน  

ป.1 จํานวน 57  คน  

ป.2 จํานวน 61  คน  

ป.3 จํานวน 62  คน  

ป.4 จํานวน 60  คน  

ป.5 จํานวน 60  คน  

ป.6 จํานวน 45  คน  

ม.1 จํานวน  40 คน  

ม.2 จํานวน 46 คน  

ม.3 จํานวน 38 คน  

ม.4 จํานวน 14 คน   

ม.5 จํานวน 16 คน   

ม.6 จํานวน 20 คน  

รวม 609 คน 

 เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส จัดการเรียน

การสอนต้ังแตระดับ

อนุบาล – ม.6และ

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยาง

เขมแข็ง 

           2. โรงเรียน 

บานหนองคัน

นา  

15.9  กม. นาย ณัฏฐธเนศ สีน้ําคํา  

อาย ุ48 ป    

จํานวนครู 16 คน  

คณิตศาสตร 1 คน 

ภาษาไทย 1 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 44 คน 

 เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส และอยูใกลกบั

แหลงเรียนรูทาง
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

วิสัยทัศน โรงเรียนบาน

หนองคันนาเปนสังคม

แหงการเรียนรู  ที่ใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  นักเรียน

มีคุณธรรมนําความรูตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ครูไดรับการพัฒนา  

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

 

  

คอมพิวเตอร 1 คน 

สังคมฯ 3 คน 

ประถมศึกษา 1 คน 

วิทยาศาสตร 1 คน 

ภาษาอังกฤษ 1 คน 

พละ 1 คน  

ครูวุฒิอื่นๆ 6 คน 

อบ.3 จํานวน 37 คน  

ป.1 จํานวน 55 คน   

ป.2 จํานวน 56  คน  

ป.3 จํานวน 43 คน   

ป.4 จํานวน 46  คน  

ป.5 จํานวน 42  คน  

ป.6 จํานวน 37  คน  

ม.1 จํานวน  35 คน  

ม.2 จํานวน 28 คน  

ม.3 จํานวน 40 คน   

รวม 463 คน 

โบราณสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร 

           3. โรงเรียน 

บานตาเมียง 

8.3  กม. นายเพชร อึงชื่น   

อาย ุ59 ป    

วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานตาเมียงเปน

สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน

ใหมีทักษะการเรียนรูคู

คุณธรรม นําเทคโนโลยี  

ดวยครูมืออาชพีบน

พื้นฐานความพอเพียง  

จํานวนครู 17 คน 

อนุบาล 1 คน 

คณิตศาสตร 2 คน 

ดนตรี 1 คน 

คอมพิวเตอร 1 คน 

เกษตร  1 คน 

พละ 2 คน 

วิทยาศาสตร 1 คน 

ภาษาไทย 1 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 25 คน 

อบ.3 จํานวน 33 คน  

ป.1 จํานวน 35 คน   

ป.2 จํานวน 35  คน  

ป.3 จํานวน 43 คน   

ป.4 จํานวน 40  คน  

ป.5 จํานวน 37  คน  

ป.6 จํานวน 32  คน  

 เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส ที่เนนการ

เรียนรูคูคุณธรรมและ

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยาง

เขมแข็ง 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

นาฎศิลป 1 คน 

ประถมศึกษา 1 คน 

ครูวุฒิอื่นๆ 5 คน 

ม.1 จํานวน  35 คน  

ม.2 จํานวน 32 คน  

ม.3 จํานวน 19 คน   

รวม 366 คน 

           4. โรงเรียน 

บานโคกกรม 

8.7  กม. นายพยัคฆ  นิราศสูงเนิน  

อาย ุ42 ป   

วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานโคกกรม จัด

การศึกษาใหมีผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา สานสัมพันธ

กับชุมชน พัฒนาบุคลากร

ใหทันตอเทคโนโลยี และ

มีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

จํานวนครู 14 คน  

ไทย 2 คน พละ 1 

คน วิทยาศาสตร 1 

คน นาฎศิลป 1 คน 

ประถมศึกษา 1 คน 

คณิตศาสตร 1 คน  

ครุวุฒิอื่นๆ 7 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน  

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 13 คน 

อบ.3 จํานวน 11 คน  

ป.1 จํานวน 21 คน   

ป.2 จํานวน 25  คน  

ป.3 จํานวน 15 คน   

ป.4 จํานวน 14  คน  

ป.5 จํานวน 13  คน  

ป.6 จํานวน 15  คน  

ม.1 จํานวน 16 คน   

ม.2 จํานวน 13 คน  

ม.3 จํานวน 11 คน   

รวม 167 คน 

 เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส และอยูใกลวัด

โคกกรม ซ่ึงเปนแหลง

เรียนรูดานสมุนไพร

รักษาโรคมะเร็งและ

พระเกจิชื่อดังที่เปนที่

เคารพศรัทธาของคน

ในชุมชมและคนทั่ว

ประเทศ 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           5. โรงเรียน 

บานสระแกว 

8.1 กม. นายพันธวัช  สมบูรณ  

อาย ุ39 ป   

วิสัยทัศน 

ภายในป  2563  

โรงเรียนบานสระแกว  

จัดการศึกษาใหผูเรียน

อยางมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษา  จัดการเรียน

การสอนและระบบ

บริหารจัดการที่ดีมี

คุณภาพเสริมสรางสังคม

แหงการเรียนรู  

สอดคลองกับอัตลักษณ

ของสถานศึกษานอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษกิจ

พอเพียง  ประสานความ

รวมมือจัดการศึกษาทุก

ภาคสวน 

จํานวนครู 12 คน  

วิทยาศาสตร 1 คน 

อนุบาล 1 คน 

ภาษาไทย 2 คน 

คณิตศาสตร 2 คน 

พละ 1 คน  

ประถมศึกษา 1 คน 

ครูวุฒิอื่นๆ 4 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน  

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 15 คน 

อบ.3 จํานวน 21 คน  

ป.1 จํานวน 15 คน   

ป.2 จํานวน 26  คน  

ป.3 จํานวน 26 คน   

ป.4 จํานวน 19  คน  

ป.5 จํานวน 25 คน  

ป.6 จํานวน 30 คน   

ม.1 จํานวน 11 คน   

ม.2 จํานวน 19 คน  

ม.3 จํานวน 19 คน   

รวม 226 คน 

 เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด

การศึกษาอยาง

เขมแข็ง 

           6. โรงเรียน 

บานโคกกลาง 

10.3 กม. นายสุเชาว  กิ่งแกว   

อาย ุ57 ป   

วิสัยทัศน  

จํานวน 16 คน 

อนุบาล 2 คน 

บรรณารักษ 2 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 43 คน 

  เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

โรงเรียนบานโคกกลาง  

มุงมั่นจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผูเรียนในดาน

ความรู ความคิด ทกัษะ

ชีวิตและคุณธรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ใชเทคโนโลยี

นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ในการพัฒนาโรงเรียน

และชุมชนใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู  สราง

สมานฉันท รักษความ

เปนไทยและภูมิใจใน

ทองถิ่น 

ภาษาอังกฤษ 1 คน 

คอม 2 คน  

เกษตร 1 คน ไทย 1 

คน ประถมศึกษา 1  

คน แนะแนว 1 คน  

 ครูวุฒิอื่นๆ 5 คน 

อบ.3 จํานวน 33 คน  

ป.1 จํานวน 44 คน   

ป.2 จํานวน 45  คน  

ป.3 จํานวน 38 คน   

ป.4 จํานวน 42 คน   

ป.5 จํานวน 43 คน   

ป.6 จํานวน 38 คน   

ม.1 จํานวน 35 คน   

ม.2 จํานวน 25 คน  

ม.3 จํานวน 33 คน   

รวม 419 คน 

การศึกษาอยาง

เขมแข็ง 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           7. โรงเรียน 

บานอําปล 

12.4 กม. นายสมนึก  สุรพล  

อาย ุ43 ป  

วิสัยทัศน 

ภายในป 2566  โรงเรียน

บานอําปลมุงพัฒนา

นักเรียนเปนคนดี มี

ทักษะชีวิต ตามมาตรฐาน

การศึกษาบนพื้นฐาน

ความพอเพยีง  ผูบริหาร

และครูเปนมืออาชีพ  

ชุมชนมีสวนรวมพัฒนา

การศึกษา 

จํานวนครู 17 คน 

ประถมศึกษา 2 คน 

ภาษาไทย 2 คน 

พละ 1 คน  

อนุบาล 1 คน 

คณิตศาสตร 1 คน 

สุขศึกษา 1 คน 

วิทยาศาตร 1 คน 

สังคม 1 คน 

คอมพิวเตอร 1 คน 

วุฒิอื่น 6 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน  

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 22 คน 

อบ.3 จํานวน 22 คน  

ป.1 จํานวน 38 คน   

ป.2 จํานวน 17  คน  

ป.3 จํานวน 34 คน   

ป.4 จํานวน 43 คน   

ป.5 จํานวน 25 คน   

ป.6 จํานวน 34 คน   

ม.1 จํานวน 26 คน   

ม.2 จํานวน 13 คน  

ม.3 จํานวน 17 คน   

รวม 291 คน 

 

  เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส อยูใกลกัล

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง แหลงเรียนรู

ทางธรรมชาติ และ

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยาง

เขมแข็ง 

           8. โรงเรียน 

บานมะเมียง 

9.2 กม. นายสงา  พูนพรม  

อาย ุ59 ป 

วิสัยทัศน          

โรงเรียนบานมะเมียง  จกั

การศึกษาใหนกัเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน วิชาการ 

เปนเลิศ  เชิดชูคุณธรรม 

จํานวนครู 15 คน 

ประถมศึกษา 2 คน 

พละ 1 คน 

ภาษาอังกฤษ 2 คน 

ภาษาไทย 2 คน 

อนุบาล 1 คน  

สังคม 1 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 24 คน 

อบ.3 จํานวน 26 คน  

ป.1 จํานวน 24 คน   

ป.2 จํานวน 32  คน  

ป.3 จํานวน 33 คน   

ป.4 จํานวน 34 คน   

ป.5 จํานวน 43 คน   

  เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด

การศึกษาอยาง

เขมแข็ง 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  เคียงคู

เทคโนโลยี มีแหลงเรียนรู

หลากหลาย ภายใตการมี

สวนรวมของชุมชน 

พัฒนาผูเรียนใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกายและจิตใจ 

เกษตร 1 คน ครูวุฒิ

อื่นๆ 5 คน 

ป.6 จํานวน 30 คน   

ม.1 จํานวน 52 คน   

ม.2 จํานวน 37 คน 

ม.3 จํานวน 36 คน   

รวม 371 คน 

           9. โรงเรียน 

บานโชคนาสาม 

11.6 กม. นางอินทรา  พอใจ  

อาย ุ45 ป  

วิสัยทัศน  

โรงเรียนบานโชคนาสาม 

มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางตอเนื่องเพื่อใหมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหเปนครูมือ

อาชีพและนอมนําปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงสู

การปฏิบัติโดยการมีสวน

รวมของทกุภาคสวน 

จํานวนครู 16 คน 

วิทยาศาสตร 2 คน 

ภาษาอังกฤษ 2 คน 

เกษตร 1 คน 

สังคม 1 คน 

ภาษาไทย 2 คน 

บรรณารักษ 1 คน 

ครูวุฒิอื่นๆ 7 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 32 คน 

อบ.3 จํานวน 26 คน  

ป.1 จํานวน 32 คน   

ป.2 จํานวน 28  คน  

ป.3 จํานวน 39 คน   

ป.4 จํานวน 34 คน   

ป.5 จํานวน 37 คน   

ป.6 จํานวน 30 คน   

ม.1 จํานวน 40 คน   

ม.2 จํานวน 34 คน 

ม.3 จํานวน 42 คน   

รวม 374 คน 

  เปนโรงเรียนขยาย

โอกาส ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด

การศึกษาอยาง

เขมแข็ง 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           10. โรงเรียน

บานละเอาะ 

3.6 กม. นายโสรีย  ยอดเพชร  

อาย ุ58 ป  

วิสัยทัศน  

โรงเรียนบานละเอาะ มุง

พัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถดานการคิด

วิเคราะห  ใฝรูใฝเรียน  มี

วินัยในตนเอง  

ผลสัมฤทธิ์กาวหนา  

พัฒนาครูสูมืออาชีพ  

แหลงเรียนรูทันสมัย  

กาวไกลสูอาเซียน  ใสใจ

ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชน

รวมพัฒนา  นอมนําตน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนครู  8  คน  

ภาษาอังกฤษ 1 คน  

คณิตศาสตร 1 คน  

นาฏศิลป 1 คน 

ภาษาไทย 1 คน 

คอมพิวเตอร 1 คน 

ประถมศึกษา 1 คน  

ครูวุฒิอื่นๆ 2 คน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน 

อบ. 1 จํานวน 0 คน  

อบ.2 จํานวน 16 คน 

อบ.3 จํานวน 27 คน  

ป.1 จํานวน 18 คน   

ป.2 จํานวน 28  คน  

ป.3 จํานวน 26 คน   

ป.4 จํานวน 19 คน   

ป.5 จํานวน 27 คน   

ป.6 จํานวน 17 คน    

รวม 178 คน 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           11. โรงเรียน

บานตาลวก  

4.7 กม. นายสุปน วิชัย   

วิสัยทัศน : สรางคุณภาพ

ทุนมนุษย สูสังคมอนาคต

ที่ยั่งยืน 

วิทยาศาสตร 1 คน  

อนุบาล 1 คน   

อุสาหกรรมศิลป 1

คน   

สังคม 1 คน    

ประถมศึกษา 1 คน    

ภาษาไทย  1 คน

คณิตศาสตร 1 คน   

วุฒิครูอื่น ๆ  2คน 

ผูบริหาร 1   คน   

พนักงานราชการ   

2  คน 

ลูกจางชั่วคราว  

1 คน 

อนุบาล2  19 คน  

อนุบาล3  20 คน   

ป.1  26 คน         

ป.2  27 คน         

ป.3  12 คน          

ป.4  14 คน          

ป.5  20 คน         

ป.6  15 คน        

 รวม  153  คน 

พลานามัยนาํหนา  

วิชาการดี มีคุณธรรม 

นอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

เคียงคูชุมชน 

           12. โรงเรียน

บานศรีสวาย 

800 เมตร นายชาตรี วรรณโย 

วิสัยทัศน   

โรงเรียนบานศรีสวาย มุง

จัดการศึกษาใหผูเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา  ได

ประชาและบวร  

ประสานความรวมมอื  

ถือประโยชนผูเรียนและ

สถานศึกษาเปนสําคัญ     

หมั่นยกยองคนดี      ใช

DLTVจัดการเรียน

การศึกษา  เพิ่มศรัทธา

หลักสูตรและการ

สอน 1 คน  

การประถมศึกษา 1  

คณิตศาสตร 1  คน

วุฒิครูอื่น ๆ  1 คน 

ผูบริหาร 1  คน   

พนักงานราชการ  1  

คน 

ลูกจางชั่วคราว 1 

อนุบาล2  12 คน  

อนุบาล3  5 คน    

ป.1  5 คน          

ป.2  7 คน          

ป.3  13 คน          

ป.4  10 คน          

ป.5  7 คน          

ป.6  7 คน         

รวม  66  คน 

  ใชDLTVจัดการเรียน

การศึกษา 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

ดวยหลักธรรมาภบิาล   

มีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน  ใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

           13. โรงเรียน

มหาราช ๔ 

4.4 กม. นางลักษณาวดี  

กระจางจิตร  

วิสัยทัศน 

ผูเรียนเปนคนดี มี

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน บนพื้นฐาน

ความเปนสุรินทรกาวทัน

เทคโนโลยีสถานที่รนร่ืน 

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา นอมนาํ

หลักปรัชญาของเศรษกิจ

พอเพียงโดยบุคลากรมือ

อาชีพ 

บริหารการศึกษา 2  

ภาษาไทย 1  

คอมพิวเตอร  1  

วิทยาศาสตร 1  

คณิตศาสตร  1  

การอนุบาล 1    

ผูบริหาร 1        

ลูกจางประจาํ 1  

ลูกจางชั่วคราว 1  

อนุบาล 2  24 คน  

อนุบาล 3  14 คน   

ป.1  20 คน         

ป.2  25 คน         

ป.3  30 คน          

ป.4  19 คน          

ป.5  18 คน         

ป.6  19 คน         

รวม  169  คน 

เรียนดี กีฬาเลิศ เชิดชู

คุณธรรม 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           14. โรงเรียน 

บานจีกแดก 

1.8 กม. นายพรานเพชร ทวีผล 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานจีกแดกเปน

สถานศึกษาที่มีผูเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน มีคุณภาพดี 

มีมรายาทงาม มี

ความสามารถดาน

เทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร ยึดหลักความ

พอเพียงในการดําเนิน

ชีวิต บนพื้นฐานวัฒธรรม

ความเปนสุรินทรสูสากล 

หลักสูตรและการ

สอน 1   

ภาษาไทย  1 บริหาร

การศึกษา 1  

ภาษาอังกฤษ  1  

การอนุบาล  1 การ

ประถมศึกษา 1  

คอมพิวเตอร 1   

วิทยาศาสตร 1  

วุฒิครูอื่น ๆ  1  

ผูบริหาร 1      

ลูกจางชั่วคราว 1 

อนุบาล2  22 คน  

อนุบาล3  24 คน   

ป.1  28 คน         

ป.2  23 คน          

ป.3  21 คน         

 ป.4  24 คน          

ป.5  24 คน         

ป.6  30 คน         

รวม  196  คน 

รูลึก ฝกเกง เครง

คุณธรรม นําชุมชน 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           15. โรงเรียน

ตํารวจตระเวน

ชายแดนบาน

โคกแสลง 

11.1 กม. ร.ต.อ. เอกชัย  สาคร 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานโคกแสลง 

มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ความสามารถทาง

วิชาการควบคูวิชาชพี 

เนนการปฏิบัติจริง 

เสริมสรางองคความรู 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สํานึกในความเปนไทย 

หวงใยธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

หางไกลอบายมุข 

พัฒนาชุมชน 1  

วิทย-คณิตฯ  3  

ประถมศึกษา 1  

หลักสูตรและการ

สอน 1  

ภาษาอังกฤษ 1 

รัฐประศาสนศาสตร 

1  

ผูบริหาร 1      อนุบาล2  12 คน  

อนุบาล3  14 คน   

ป.1  16 คน         

ป.2  15 คน          

ป.3  10 คน          

ป.4  9 คน         

 ป.5  14 คน        

 ป.6  14 คน        

รวม  104  คน 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น หางไกล

อบายมขุ  เศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           16. โรงเรียน 

บานพนมดิน 

6.8 กม. นางสาวยศยา ใจเย็น 

วิสัยทัศน  

โรงเรียนบานพนมดินจัด

การศึกษาที่เนนการมี

สวนรวมของชุมชน  

นําเอาเทคโนโลย ี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชใน

การจัดการศึกษา  มุง

พัฒนาครูมืออาชีพ 

หลักสูตรและการ

สอน 2   

ภาษาไทย  1  

ภาษาอังกฤษ  1  

การอนุบาล  1 

คณิตศาสตร 1   

วิทยาศาสตร 1 

สังคมศึกษา 1  

วุฒิครูอื่น ๆ  1  

ผูบริหาร 1     

พนักงานราชการ 1   

ลูกจางชั่วคราว 3 

อนุบาล2  25 คน  

อนุบาล3  20 คน   

ป.1  24 คน        

ป.2  37 คน          

ป.3  31 คน          

ป.4  21 คน          

ป.5  27 คน         

ป.6  19 คน         

รวม  204  คน 

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

ในการจัดการศึกษา  

           17. โรงเรียน 

บานอุโลก 

14.6 กม. นายจงรักษ อิ้วประโคน 

วิสัยทัศน  

โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษา  บริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม 

กาวหนาทันเทคโนโลย ี  

สืบสานอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรม  นอมนาํ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สูการปฏิบัติ 

บริหารการศึกษา 6  

เทคโนโลยีการศึกษา 

1   

ภาษาอังกฤษ  1  

การอนุบาล  1 

คณิตศาสตร 1  

สังคมศึกษา 1  

วุฒิครูอื่น ๆ  1 

ผูบริหาร 1     

พนักงานราชการ 2   

ลูกจางประจาํ 1 

ลูกจางชั่วคราว 3  

อนุบาล2  37 คน  

อนุบาล3  33 คน  

ป.1  52 คน        

ป.2  35 คน          

ป.3  40 คน          

ป.4  40 คน          

ป.5  36 คน         

ป.6  44 คน         

รวม  317  คน 

 นอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติ 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           18. โรงเรียน 

บานถนนหัก 

9.2 กม. นายอาคม แสนคม 

วิสัยทัศน  

มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพ มีคุณธรรมนํา

ความรูกาวสูยุค

เทคโนโลยี ใชวิถแีบบ

พอเพียง จดัการเรียน

แบบมีสวนรวม 

บริหารหาร

การศึกษา 1  

การประถมศึกษา 1 

ภาษาไทย  1  

ภาษาอังกฤษ  1  

การอนุบาล  1 

คณิตศาสตร 1  

ประวัติศาสตร 1 

ศิลปะ 1  

ผูบริหาร 1     

พนักงานราชการ 1  

ลูกจางประจาํ 1 

ลูกจางชั่วคราว 3  

อนุบาล2  12 คน  

อนุบาล3  12 คน   

ป.1  18 คน         

ป.2  9  คน          

ป.3  19  คน        

ป.4  14  คน        

ป.5  25 คน         

ป.6  9 คน          

รวม  118  คน 

จัดการศึกษาโดยความ

รวมมืออยางดียิ่งจาก

ชุมชน  จัดการเรียน

แบบมีสวนรวม 

           19. โรงเรียน 

บานหนองจูบ 

10.3 กม. นางสาวพรรณสินี  

เหมาะดีหวัง  

วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานหนองจูบ 

เปนสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาโดยชุมชนมี

สวนรวม มุงพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูคูคุณธรรม 

ตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา มี

ทักษะการใชเทคโนโลยี 

นอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปน

บริหารการศึกษา 1  

สังคมศึกษา 1 

วิทยาศาสตร 1  

ภาษาอังกฤษ 1  

คณิตศาสตร 

ผูบริหาร 1     

พนักงานราชการ 1 

ลูกจางชั่วคราว 2 

อนุบาล2  11 คน  

อนุบาล3  13 คน   

ป.1  10 คน         

ป.2  12  คน          

ป.3  14  คน          

ป.4  17  คน          

ป.5  18 คน         

ป.6  10 คน         

รวม  105  คน 

ชุมชนมีสวนรวม มุง

พัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูคูคุณธรรม 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

แนวทางการดํารงชีวิต 

โดยครูมืออาชีพ  

           20. โรงเรียน

นิคมสราง

ตนเองปราสาท 

4 

9.3 กม. นายเอนก ศรีนาค 

วิสัยทัศน   

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง

ปราสาท 3 จัดการศึกษา

ดี มีมาตรฐาน ประสาน

ชุมชน พัฒนาคนใหมี

ทักษะชีวิตตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารการศึกษา 1  

การประถมศึกษา 1  

เกษตรศาสตร 1   

พลศึกษา 1 

วิทยาศาสตร 1  

ภาษาอังกฤษ 1  

คณิตศาสตร 1  

ภาษาไทย 1   

ลูกจางประจาํ 1  

ลูกจางชั่วคราว 1  

อนุบาล2  22 คน  

อนุบาล3  15 คน   

ป.1  15 คน         

ป.2  20  คน          

ป.3  18  คน          

ป.4  19  คน          

ป.5  21 คน        

ป.6  14 คน         

รวม  144  คน 

ประสานชุมชน พัฒนา

คนใหมีทักษะชีวิต 

           21. โรงเรียน 

บานโคกโบสถ 

12.9 กม. นายอภิชาติ แสงสวาง 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานโคกโบสถ

เปนโรงเรียนคุณภาพ มุง

พัฒนาผูเรียนใหมีความรู

คูคุณธรรม และเรียนรู

อยางมีความสุข 

บริหารการศึกษา 1  

การประถมศึกษา 2  

หลักสูตรและการ

สอน 1    

สังคมศึกษา 1  

การอนุบาล 1   

วุฒิครูอื่นๆ 2 

ลูกจางชั่วคราว 1 อนุบาล2  9 คน  

อนุบาล3  17 คน   

ป.1  12 คน         

ป.2  11  คน          

ป.3  15  คน          

ป.4  24  คน          

ป.5  19 คน         

ป.6  19 คน         

รวม  126  คน 

โรงเรียนสะอาด 

บรรยากาศรมร่ืน  

นักเรียนดีมีคุณภาพ 
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ลําดับที่ โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คาดวาจะมาเรียนที่โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง เร่ืองเดนที่เปนที่

สนใจ 

ของโรงเรียนที่ถูก

คัดเลือก 

รายชื่อ จํานวน รายชื่อ ระยะทาง

ถึงโรงเรียน

ดีส่ีมุมเมือง 

จํานวน 

ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากรอื่น นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33   

           22. โรงเรียน 

บานไทยสันติ

สุข 

18.8 กม. นายสมาน ขุมทอง 

วิสัยทัศน   

โรงเรียนบานไทยสันติสุข

เปนหนวยงานทาง

การศึกษาที่สรางโอกาส

ทางการศึกษาพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรูคู

คุณธรรมสรางสรรคการ

กีฬาโดยบุคลากรมือ

อาชีพชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาสืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมดําเนิน

ชีวิตตามหลักปญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

บริหารการศึกษา 2 

ภาษาอังกฤษ 1 

ผูบริหาร 1      

พนักงานราชการ 1  

ลูกจางชั่วคราว 3 

อนุบาล2  10 คน  

อนุบาล3  8 คน    

ป.1  5 คน          

ป.2  6  คน         

ป.3  7  คน         

ป.4  10  คน          

ป.5  5 คน         

ป.6  3 คน          

รวม  54  คน 

มีศูนยฝกวอลเลยบอล

เยาวชนชายแดน 
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2. ขอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนเครือขาย   รวม 22 โรงเรียน 

 2.1  โรงเรียนขยายโอกาส  9  โรงเรียน 

 2.2  โรงเรียนประถม  13  โรงเรียน 

ขอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนเครือขาย 

Latitude Longitude โรงเรียน พ้ืน จํานวนนักเรียน 

(คน) 

ประเภทโรงเรียน 

14.478043 103.296562 พนมดงรักวิทยา 97 ไร 1,034 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

14.422001 103.302345 โรงเรียนบานรุน 33 ไร 2งาน28 ตรว. 609 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.379691 103.245214 โรงเรียนบานหนองคันนา 50 ไร-งาน 8 ตรว. 463 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.431896 103.263014 โรงเรียนบานตาเมียง 24 ไร 2 งาน98 ตรว. 366 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.510477 103.341951 โรงเรียนบานโคกกรม 28 ไร 2งาน 16 ตรว. 167 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.468854 103.251333 โรงเรียนบานสระแกว 22 ไร 2งาน 94 ตรว. 226 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.511525 103.24073 โรงเรียนบานโคกกลาง 70 ไร -งาน 1ตรว. 419 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.435997 103.336931 โรงเรียนบานอําปล 27 ไร 3 งาน 7 ตรว. 291 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.546355 103.323867 โรงเรียนบานมะเมียง 12 ไร3งาน 46 ตรว. 371 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.552507 103.268604 โรงเรียนบานโชคนาสาม 23 ไร 1 งาน 7 ตรว. 374 โรงเรียนขยายโอกาส 

14.450948 103.282697 โรงเรียนบานละเอาะ 18 ไร 3 งาน 83 ตรว. 178 โรงเรียนประถม 

14.482047 103.331869 โรงเรียนบานตาลวก  23 ไร 2งาน23ตรว. 153 โรงเรียนประถม 

14.470885 103.297807 โรงเรียนบานศรสีวาย 18 ไร3งาน 1 ตรว. 66 โรงเรียนประถม 
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ขอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนเครือขาย 

Latitude Latitude โรงเรียน พ้ืน จํานวนนักเรียน 

(คน) 

ประเภทโรงเรียน 

14.511567 103.291571 โรงเรียนมหาราช ๔ 12 ไร – งาน 32 ตรว. 169 โรงเรียนประถม 

14.490875 103.303769 โรงเรียนบานจีกแดก 19 ไร 1 งาน 41 ตรว.   196 โรงเรียนประถม 

14.395811 103.286 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโคกแสลง 29 ไร 1 งาน 87 ตรว. 121 โรงเรียนประถม 

14.42587 103.285182 โรงเรียนบานพนมดิน 37 ไร 2 งาน 89 ตรว. 204 โรงเรียนประถม 

14.450114 103.372253 โรงเรียนบานอุโลก 28 ไร 1 งาน 95 ตรว. 317 โรงเรียนประถม 

14.544722 103.301377 โรงเรียนบานถนนหัก (สวุรรณราษฎรบํารุง) 19 ไร 3 งาน 77 ตรว. 118 โรงเรียนประถม 

14.414833 103.268229 โรงเรียนบานหนองจูบ 16ไร - งาน 6ตรว. 105 โรงเรียนประถม 

14.462213 103.354345 โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท 4 27 ไร 1 งาน 96 ตรว. 143 โรงเรียนประถม 

14.526049 103.225978 โรงเรียนบานโคกโบสถ 50 ไร - งาน 60 ตรว. 126 โรงเรียนประถม 

14.39202 103.352515 โรงเรียนบานไทยสันติสุข 24 ไร 2 งาน 16 ตรว. 54 โรงเรียนประถม 
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3. จํานวนนักเรียนโรงเรียนเปาหมายท่ีจะสงนักเรียนมาเรียนตอ  

    โรงเรียนขยายโอกาส  9  โรงเรียน    โรงเรียนประถมศึกษา  13  โรงเรียน 

ท่ี 
โรงเรียนเปาหมาย 

ท่ีจะสงนักเรียนมาเรียนตอ 

จํานวนนักเรียนท่ีจะมาเรียนตอ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1 โรงเรียนบานรุน 40 46 38 14 16 20 174 

2 โรงเรียนบานหนองคันนา 35 28 40 - - - 103 

3 โรงเรียนบานตาเมียง 35 32 19 - - - 86 

4 โรงเรียนบานโคกกรม 16 13 11 - - - 40 

5 โรงเรียนบานสระแกว 11 19 19 - - - 49 

6 โรงเรียนบานโคกกลาง 35 25 33 - - - 93 

7 โรงเรียนบานอําปล 26 13 17 - - - 56 

8 โรงเรียนบานมะเมียง 52 37 36 - - - 125 

9 โรงเรียนบานโชคนาสาม 40 34 42 - - - 116 

รวมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  (คน) 842 

10 โรงเรียนบานละเอาะ 17 - - - - - 17 

11 โรงเรียนบานตาลวก  15 - - - - - 15 

12 โรงเรียนบานศรสีวาย 7 - - - - - 7 

13 โรงเรียนมหาราช ๔ 19 - - - - - 19 

14 โรงเรียนบานจีกแดก 30 - - - - - 30 

15 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโคกแสลง 14 - - - - - 14 

16 โรงเรียนบานพนมดิน 19 - - - - - 19 

17 โรงเรียนบานอุโลก 44 - - - - - 44 

18 โรงเรียนบานถนนหัก (สุวรรณราษฎรบํารุง) 9 - - - - - 9 

19 โรงเรียนบานหนองจูบ 10 - - - - - 10 

20 โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท 4 14 - - - - - 14 

21 โรงเรียนบานโคกโบสถ 19 - - - - - 19 

22 โรงเรียนบานไทยสันติสุข 3 - - - - - 3 

รวมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา   (คน) 220 

รวมท้ังหมด  (คน) 1,062 
 

หมายเหตุ :  จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียนบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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สวนท่ี 3 แนวทางการจัดการบริหารโรงเรียน 

 

 แนวทางการจัดการดานการบริหารโรงเรียนพนมดงรักวิทยา แบงออกเปนงานดานตางๆ  

ดังตอไปนี้ 

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 1.1 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

  จากขอมูลพ้ืนฐานดานอาคารและสิ่งกอสรางของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา พบวา โรงเรียนมี

จํานวนหองเรียนและหองพิเศษเพียงพอตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน แตจําเปนตองมีการปรับปรุง

หองเรียนบางสวนโดยเฉพาะหองปฏิบัติการ เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง นอกจากการ

ปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการดังกลาวแลวในสวนของอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนๆถือวามีความ

จําเปนท่ีจะตองมีการจัดหางบประมาณดําเนินการกอสรางและปรับปรุงใหมีคุณภาพเชนเดียวกัน อาคาร

ประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ท่ีทางโรงเรียนมีความจําเปนตองดําเนินการกอสราง เชน อาคารหอประชุม+โรง

อาหาร หองน้ํานักเรียนหญิง หองน้ํานักเรียนชาย สนามกีฬาอเนกประสงค และถนนคอนกรีต เปนตน การ

ปรับปรุงสนามฟุตบอล (แบบ ฟ.3 พิเศษ) การปรับปรุงบริบทและสภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิมแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน รวมท้ังการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบอินเตอรเน็ต ระบบไฟ ระบบน้ําประปา 

ระบบจัดการขยะ และระบบกลองวงจรปดเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เปนตน 

 1.2 งานงานชุมชน และภาคีเครือขาย 

       ดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนและโรงเรียนในเครือขายเพ่ือนํามาวิเคราะหมูล 

สภาพแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเครือขาย เพ่ือการประสานขอความรวมมือและการใหบริหารดานตางๆ 

ไดแก ดานวิชาการ (การใหความรู การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศหองสมุด หรือการใหขอมูลขาวสารทาง

วิชาการสาขาตางๆ)  ดานอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  ดานบุคลากร และการใหบริการดานอ่ืนๆ 

การประสานความรวมมือแหลงเรียนรูภายนอกในดานตางๆ ตลอดจนการจัดตั้งองคกรท่ีไมใชนิติบุคคล และนิติ

บุคคล เพ่ือสนับสนนุโรงเรียน สรางผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียนและองคนั้นยังไดรับความรวมมือ สนับสนุนจาก

ชุมชนอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

 

2. ดานงบประมาณ 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดยผานการ

มีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง  

ชุมชนและคณะกรรมการนักเรียนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลา 3 ป โดยมี

กรอบวิสัยทัศน คือ “โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นอมนําศาสตรพระราชา มุงพัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพสู
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มาตรฐานสากล พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุตามเปาหมาย

และวัตถุประสงคและสอดคลองกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีสี่ มุมเมืองจึงกําหนดกรอบ

งบประมาณ  เพ่ือเสนอพิจารณาในการดําเนินงาน จาํนวน 9  รายการ งบประมาณจํานวน 24,926,520 บาท

ดังนี้  

ท่ี แบบ/รายการ 
ราคาคากอสราง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 อาคารโรงฝกงาน 102/27 3,017,000  

2 สนามกีฬาอเนกประสงค 1,275,000  

3 หองน้ํา OBEC 6 ท่ี/61 หญิง 515,120  

4 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 900,000  

5 หองปฏิบัติการชีววิทยา 900,000  

6 หองปฏิบัติการเคมี 900,000  

7 หองปฏิบัติการฟสิกส 900,000  

8 อาคารหองสมุด   3,001,400  

9 โรงอาหาร 101ล/27 (พิเศษ) 13,518,000  

รวม (ย่ีสิบส่ีลานเกาแสนสองหม่ืนหกพันหารอยย่ีสิบบาทถวน) 24,926,520  

 

3. ดานบุคคล 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย โดยคํานึงถึงความ

ตองการของผูเรียนและชุมชนเปนหลัก จึงตองมีการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ โดยสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับพัฒนาตนเองในโอกาสตางๆท้ังในและนอก

สถานศึกษา รวมท้ังการจัดหาครูและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉาพะดาน เชน ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน) ผูเชี่ยวชาญดานงานเชื่อมและงานโลหะ ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 

ผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

  

4. ดานวิชาการ 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา มีหนาท่ีใหบริการดานวิชาการแกชุมชน ท้ังการใหบริการดานความรู 

วิทยากร การจัดกิจกรรมทางวิชาการตาง และไดจัดทําหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานในทุก

กลุมเปาหมายโดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียนและชุมชนเปนหลัก ดังนี้ 

  4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   -  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
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   -  หองเรียนพิเศษทางภาษา 

   -  หองเรียนพิเศษกีฬา 

   -  หองเรียนพิเศษทางอาชีพ 

   -  หองเรียนท่ัวไป 

  4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   -  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

   -  หองเรียนพิเศษทางภาษา 

   -  หองเรียนพิเศษกีฬา 

   -  หองเรียนพิเศษทางอาชีพ 

   -  หองเรียนท่ัวไป 

  4.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 

      -  ประเภทวิชาอุตาสาหกรรม  สาขาวิชาขางเชื่อมโลหะ   

              -  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

-  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส 
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สวนท่ี 4 รูปแบบและผังแสดงขอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 

 

1. ผังสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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2. ผังแหลงเรียนรูโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.33 โดยรอบกําหนด

ระยะทาง 
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3. การวางโมเดลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 


