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ตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

ประวัตโิรงเรียนเบญจลกัษพ์ิทยา 
 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม 2522  เดิมช่ือว่า  “โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม”  ตั้งอยู่
เลขที่ 71 หมู่ 11 ต าบลเสียว  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   มีพื้นที่ทั้งหมด 79 ไร่ 2 งาน 80 
ตารางวา  สร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรต าบลเสียวและต าบลใกลเ้คียงเป็นอาคารช่ัวคราว
ขนาด 7 x 54 เมตร  6 ห้อง  เป็นโรงเรียนสหศึกษารบันักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)  
พ.ศ. 2536  ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม เป็นโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2530  
พ.ศ. 2539  เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามญัศึกษา (คอมต.สศ.) 

และเข้าโครงการปฏิรปูการศึกษา   
พ.ศ. 2546  น าร่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอ าเภอหนึง่โรงเรียน

ในฝัน  
พ.ศ. 2548  เข้ารับการประเมนิเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรยีนในฝัน 
พ.ศ. 2554  ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษารอบสาม 
พ.ศ. 2559  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระยะทางจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ถึงโรงเรียน
เบญจลกัษ์พิทยา  อ าเภอเบญจลกัษ์  จังหวัดศรสีะเกษ  ระยะทาง  64  กิโลเมตร 
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สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 
ตราประจ าโรงเรยีน 

 

ช่อใบเสียว 22 ใบ   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนคือ ปี พ.ศ.  2522 
เลข 5 ไทย    เขตพื้นทีบ่ริการ  5  ต าบลในอ าเภอเบญจลกัษ์ 

ค าขวัญ (ปณิธาน) “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย จิตใจเป็นนักกีฬาเพื่อพฒันาสงัคม” 
ปรัชญา  “ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
สีประจ าโรงเรียน “แสด  -  เทา” 
ธงประจ าโรงเรียน  

 

 

  สีแสด   ปัญญาอันเฉียบแหลม 
   สีเทา    มันสมองอันชาญฉลาด 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน     

 
         “ต้นเสียว” 

อักษรย่อ บ.พ. 
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ที่ตั้งและผังการเดินทาง 
ภาพที่  1  แสดงที่ตั้งและผงัการเดินทาง 

 
 

ท่ีตั้ง 71  หมู่ 11  ต าบล เสียว   อ าเภอ เบญจลักษ์   จังหวัด ศรีสะเกษ  33110
เว็บไซต์โรงเรียน  www.bp.ac.th 
อีเมล์โรงเรียน bpschool2522@gmail.com 
โทรศัพท์  0-4560-5041   
โทรสาร  0-4560-5040 
ขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง 
จ านวนพ้ืนท่ี 79 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา 

เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การเดินทางของนักเรียน ไป – กลับ 
  
  

http://www.bp.ac.th/
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ภาพที่  2  แผนผังโรงเรียน 

 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
ตารางที่ 1  ผู้บรหิารและระยะเวลาที่ด ารงต าแหนงงที่โรงเรียนเบ จลกัษ์พิทยา 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. ท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 นายสนั่น   ไสว 15  พฤษภาคม  2522  - 1  ตุลาคม   2527 
2 นายสุรศักดิ์    ดวงแก้ว 1  ตุลาคม  2527  - 5  พฤศจิกายน 2535 
3 นายธีรชัย   บุพศิร ิ 5  พฤศจิกายน  2535  - 30  กันยายน  2541 
4 นายประมวล   เงาศร ี 5  มกราคม  2542  - 30  กันยายน  2549 
5 นายนิยม   วงศ์ภักดี 27  มกราคม  2550 - 30  กันยายน  2556 
6 นายถวัลย์    สุนทรา 1  ตุลาคม  2556  - 8  พฤศจิกายน  2559 
7 นายสฤษดิ ์   สมทิพย ์ 9  พฤศจิกายน  2559     - ปัจจุบัน 
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คณะผูบ้ริหาร 
 
 
 

 

 
นายสฤษดิ ์  สมทิพย์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 
นายวัชระ   กรมพะไมย 

รอง ฯ กลุม่บริหารงบประมาณและ
กิจการนักเรียน 

 
นายบรรจง  สีค า 

รอง ฯ กลุม่บริหารวิชาการและ
แผนงานและประกันคุณภาพ 

 
นายธวัชชัย  ลือชา 

รอง ฯ กลุม่บริหารงานทั่วไปและ
บรหิารงานบุคคล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  พ.ศ. 2559-2562 
 

1. นายอัครเดช  จันทรมัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ประธาน 
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9. นางสาวณัชณิชา  ค าหยาด ผู้แทนผูป้กครอง    กรรมการ 
10. นายราม  โสวัน  ผู้แทนคร ู   กรรมการ 
11. นายชัยยงค์  สลกัค า  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
12. พระอธิการส ารวย  สังวะโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
13. พระครปูิยธรรมพสิุทธ์ิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
14. จ.ส.อ.ชัยอนันต์  พื้นผา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
15. นายสฤษดิ์  สมทิพย ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี  2  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง 
ภาพที่  3  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง 

 

 

 

  

ฝ่ายบรหิารวิชาการ ฝ่ายบรหิารงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานบุคคล ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
3. งานพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ้
4. การจัดกิจกรรม 
   การเรยีนการสอน 
5. การพัฒนาและ 
   สงงเสริมทางด้าน 
   วิชาการ 
6. การวัดผลและ

ประเมินผล 
7. งานทะเบยีนวัดผล 
   และนักเรียน 
8. งานแนะแนว 
9. งานนิเทศภายใน 
10. งานกลุงมสาระ 
     การเรยีนรู ้
11. งานสร้างโอกาส

ให้กับนักเรียน 
12. งานยกระดับ 
     ผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรยีน 
13. งานวิจัยและพัฒนา 
     วิชาชีพคร ู
14. งานสถานศึกษาต้น 
     แบบเรียนรวม 
15. งานสงงเสรมิกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
16. งานพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลย ี
17. งานสวัสดิการฝ่าย 
18. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     วิชาการ 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานบริหารการเงิน 
    และบั ช ี
3. งานรับเงิน จงายเงิน 
   และสวัสดิการ 
4. งานท าหลักฐาน 
   การเงิน การบั ช ี
   และการเก็บรักษาเงิน 
5. งานบริหารงานพัสดุ 
   และสินทรัพย ์
6. งานระดมทรัพยากร 
   เพื่อการศึกษา 
7. งานสวัสดิการครู  
   และ นักเรียน 
8. งานธนาคารโรงเรยีน 
9. งานประเมนิผล 
   การด าเนินงาน 
   การเงิน และพัสดุ 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานบริหารงานบคุคล 
3. งานพัฒนาบคุลากร 
4. งานทะเบยีน และ 
   สถิติข้าราชการคร ู
   ลูกจ้าง และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
5. งานวางแผนงานธรุการ 
6. งานบริหารงานธุรการ 
7. งานบริหารงาน 
   สารบรรณ 
8. งานปฏิคม 
9. งานประเมนิผล 
   การด าเนินงานธุรการ

และงานบุคคล 
 

1. งานส านักงานฝ่าย 

2. งานอาคารสถานที ่
    และสิ่งแวดล้อม 

3. งานสงงเสรมิสุขภาพ 

   อนามัยและโภชนาการ 

4. งานประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรงเกียรติประวัติ
ของโรงเรยีน 

5.งานชุมชน ภาคเีครือขงาย
และงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

6. งานสถานศึกษาพอเพยีง 
7. งานลดการใช ้

    พลังงานในโรงเรยีน 

8. งานลูกจ้างประจ า 
     และชั่วคราว 
9. งานห้องสมุดและ 
     แหลงงเรียนรู ้
10. งานเวรยามและ 
     รักษาความปลอดภยั 
     ในสถานศึกษา 
11. งานยานพาหนะ 
12. งานโสตทัศนศึกษา 

13. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     บริการอาคาร 
     สถานที่และ 
     สภาพแวดล้อม 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานพัสดุฝ่าย 
3. งานวางแผนงาน 
   กิจการนักเรียน 
4. งานรักษาวินัยและแก้ไข

พฤติกรรมที่ไมงพึง
ประสงคข์องนักเรียน 

5. งานสงงเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม 

6. งานระบบดูแล 
   ชงวยเหลือนักเรียน 
7. งานสงงเสรมิ 

ประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 

8. งานหัวหน้าระดับ 
9. งานครทูี่ปรึกษา 
   ประจ าชั้น 
10. งานกิจกรรมสหกรณ ์
11. งานเสรมิสร้าง 
    นักเรียน ด้านกีฬา 
12. งานเสรมิสร้าง 
    นักเรียนด้านศิลปะ   
    ดนตรี และนาฏศิลป ์
13. งานป้องกันแก้ไข

ปั หายาเสพติด 
14. งานป้องกัน

อุบัติเหตุนักเรียนและ
งานจราจร 

15. งานเวรประจ าวัน 
16. งานเครือขงาย 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
17. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     กิจการนักเรียน 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานวางแผนพัฒนา 
    โรงเรียน 
3. งานการจัดองค์กร 
4. งานการจัดระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานการจัดระบบ 
    ประกันคุณภาพ 
    ภายใน 
6. งานค านวณต้นทุน 
    ผลผลิต 
7. งานการควบคุมภายใน 
8. งาน ICT และจัด 
    ระบบคอมพิวเตอร ์
    เพื่อการบริหารและการ

เรยีนการสอน 
9. งานนโยบาย และ 
     โครงการพิเศษ 
10. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     แผนงานและ 
     ประกันคุณภาพ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมครโูรงเรียนเบญจลกัษพ์ทิยา 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียน 
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ส่วนท่ี  3  แนวทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     ภายในปี 2564 โรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา  เป็นโรงเรียนช้ันน า จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง 
 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. จัดการศึกษาใหผู้้เรียนได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ บรูณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 6. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

เป้าประสงค ์(Goals) 
 “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล” 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม” 
 

นโยบายโรงเรียนเบญจลกัษพ์ิทยา 
 1.  ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม สิง่แวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสรมิความสมัพันธ์ ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการทีส่่งเสริมการ
เรียนรู ้
 7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
 8. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเปูาหมายการจัด
การศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรยีนเบญจลักษพ์ิทยา 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มสีุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร มี
ทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝรุู้ใฝเุรียน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 4. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 5. โรงเรียนมมีาตรฐานการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีการจดัการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รบัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 7. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 8. โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพรอ้มให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
 9. โครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 

ภาพความส าเร็จโรงเรียนเบญจลกัษพ์ิทยา 
ผู้เรียน 
 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนสิัยใฝรุู้ใฝเุรียน รกัการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีทกัษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนรุักษ์วัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถใน
การสือ่สาร น าเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ครู 
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตอืรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผูเ้รียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศกัยภาพ 
ผู้บริหาร 
 เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงใหโ้รงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพฒันา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมรีะบบบรหิารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัตงิานแบบกัลยาณมิตร 
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อตอ่การเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรบัของชุมชน 
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คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเบญจลักษพ์ิทยา 
 1. มีความจงรกัภักดีต่อรกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  พฤติกรรมบ่งชี้ 

1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และท าหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
1.2  ปฏิบัติตนตามหลกัค าสอนในหลกัศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.3  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผูม้ีพระคุณ 
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  พฤติกรรมบ่งชี้ 
  2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น 

2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย 
 3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีทั้งในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเครง่ครัด 
  3.2 ให้ความร่วมมือในกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 
  3.3  มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพือ่น พี่ และน้องในโรงเรียนของ
ตนเองและโรงเรียนในเครือฯ 
 4. ใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรปุความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  4.1 มีความใฝุเรียนใฝรุู้ รักการเรียนรู้ รบัผิดชอบต่อตนเองในการท างาน 
  4.2 มีจินตนาการทางความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
  4.3 สามารถจ าแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  5.1 สมถะ พอเพียง รูจ้ักประมาณตน 
  5.2 ไม่แสวงหาอ านาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ และไม่ลุม่หลงกบัสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ 
  5.3 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  6.1 มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการท างานโดยไมเ่ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 
  6.3 ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 7. รักความเป็นไทย 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
  7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมสี่วนร่วมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
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  7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสบืสานการอนรุักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
 8. มีจิตสาธารณะ  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  8.2 เคารพและรบัฟังค าแนะน าสั่งสอนของพอ่แม่และคร ู
 8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสทิธิของผูอ้ื่น และอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียนโรงเรียนเบญจลักษพ์ิทยา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งใหผู้้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
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ข้อมูลนกัเรียน 
 1.  เขตพื้นที่บรกิาร  มี 5 ต าบล  ได้แก่  ต าบลเสียว  หนองหว้า  หนองฮาง  หนองงูเหลอืม  และ
ท่าคล้อ 

 2.  จ านวนนักเรียนทัง้สิ้น  1,027 คน จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่  2  จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน  ปีการศึกษา  2560 

ระดับชั้น จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 5 82 77 159 
ม.2 5 80 88 168 
ม.3 7 96 128 224 
รวม 17 258 293 551 
ม.4 5 49 82 131 
ม.5 5 50 91 141 
ม.6 7 67 137 204 
รวม 17 166 310 476 
รวมทั้งสิ้น 34 424 603 1,027 

ที่มา : งานทะเบียน  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถนุายน  2560 

ภาพที่  4  แสดงนักเรียน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2560 

 
 
 

3.  จ านวนนักเรียนทีม่ีสมรรถภาพทางกาย  1,027  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

4.  จ านวนนักเรียนทีม่ีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 964 คน คิดเป็นร้อยละ 93.86 

5.  จ านวนนักเรียนทีม่ีความบกพร่องเรียนร่วม  34  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  3.31 

6.  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ – คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
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7.  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ – คน  คิดเป็นร้อยละ  0 

8.  จ านวนนักเรียนทีล่าออกกลางคัน – คน  คิดเป็นร้อยละ  0 

9.  จ านวนนักเรียนทีเ่รียนซ้ าช้ัน – คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
10.  จ านวนนักเรียนทีจ่บหลกัสูตร 

 10.1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน   163   คน  คิดเป็นร้อยละ  92.61 
 10.2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน   160   คน  คิดเป็นร้อยละ  91.43 
11.  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากบั  1 : 20 
12.  อัตราส่วนห้องต่อนักเรียนเท่ากบั  1  : 40 
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ตารางที่  3   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดบัช้ันที่เปิดสอน    
ปีการศึกษา 2558 - 2560 

ระดับชั้น จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 2558   2559 2560 

ม.1 6 6 5 211 212 159 
ม.2 6 7 5 217 245 168 
ม.3 6 7 7 195 292 224 
รวม 18 20 17 623 749 551 
ม.4 7 6 5 282 196 131 
ม.5 7 6 5 239 209 141 
ม.6 7 7 7 257 225 204 
รวม 21 19 17 778 630 476 
รวมทั้งสิ้น 39 39 34 1,401 1,379 1,027 

ที่มา : งานทะเบียน  (ข้อมลู  ณ  วันที่  10 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา) 
 
ภาพที่  5   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน    

ปีการศึกษา 2558 - 2560 
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ข้อมูลครูและบคุลากรทางการศกึษา 
    ต าแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 
1 นายสฤษดิ์  สมทิพย์ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 79460 ศษ.บ.  สังคมศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

2 นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 129325 กศ.บ.  ศิลปศึกษา      กศ.ม.  การบริหารการศึกษา  

3 นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 115547 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

4 นายธวัชชัย  ลือชา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 79468 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

5 นางวิชุดา  ต าหนง ครู ช านาญการพิเศษ 2660 ค.บ.  การวัดผลการศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
6 นายไหว  เจริญตา ครู ช านาญการพิเศษ 121696 ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป์         -    
7 นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู ช านาญการพิเศษ 79469 ศษ.บ.  ชีววิทยา      วท.ม.  ชีววิทยา  
8 นางสมจิต  พ่วงจีน ครู ช านาญการพิเศษ 79474 ค.บ.  ภาษาไทย         -    
9 นางเกษร  เจริญตา ครู ช านาญการพิเศษ 79462 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป         -    

10 นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม ครู ช านาญการพิเศษ 109994 ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป  ปว.บ. การบริหาร
การศึกษา 

ค.ม.  การบริหารการศึกษา  

11 นายอาคเนย์  มีคุณ ครู ช านาญการพิเศษ 79464 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
12 นางคัคนางค์  พื้นผา ครู ช านาญการพิเศษ 112694 ค.บ.  เกษตรกรรม  ปว.บ. วิชาชีพ

ผู้บริหาร 
รป.ม.  รัฐประสานศนศาสตร  

13 นางอ านวย  ไชยชนะ ครู ช านาญการพิเศษ 129211 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ  ปว.บ. วิชาชีพ
ผู้บริหาร 

   -    

14 นางกัลยาณี  ไชยธรรม ครู ช านาญการพิเศษ 121700 ค.บ.  คหกรรม      ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  
15 นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ ครู ช านาญการพิเศษ 79465 ศษ.บ.  วิทย์ ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
16 นายสุปรีชา  จ าปารัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ 116576 กศ.บ.  วิทย์ ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
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    ต าแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 

17 นางสาวสันธิฌา สายจันทร์ ครู ช านาญการพิเศษ 126027 ศษ.บ.  ภาษาไทย      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
18 นางชนิดา  เนตรแก้ว ครู ช านาญการพิเศษ 121697 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
19 นางคมคิด  ศรีสุข ครู ช านาญการพิเศษ 122072 ค.บ.  ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
20 นางบุณิกา  สุริยะลังกา ครู ช านาญการพิเศษ 121699 ค.บ.  บรรณารักษศาสตร์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
21 นางสาววราภรณ์  สมดี ครู ช านาญการพิเศษ 79467 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      ค.ม.  การบริหารการศึกษา  
22 นายทธ  ทองภามี ครู ช านาญการพิเศษ 41327 ศศ.บ.  ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
23 นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู ช านาญการพิเศษ 572(สข2) ค.บ.  ภาษาไทย         -    
24 นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู ช านาญการพิเศษ 39394 ศษ.บ.  คณิตศาสตร์         -    
25 นายพัชระ  วงค์เจริญ ครู ช านาญการพิเศษ 79463 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การ

กีฬา  
    ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

26 นางบุษบา  แสงศิริ ครู ช านาญการพิเศษ 2708 วท.บ.  เคมี      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
27 นายราม  โสวัน ครู ช านาญการ 121698 ค.บ.  คณิตศาสตร์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
28 นางสาวมาริษา  พานจันทร์ ครู ช านาญการ 1490 ส วท.บ.  ชีววิทยา      กศ.ม.  การบริหารการศึกษา  
29 นางปวีณา  กระจัดกลาง ครู ช านาญการ 3128 ค.บ.  คณิตศาสตร์      ค.ม.  วิจัยและประเมินผล

การศึกษา  
30 นางสุกิจ  ศรีปาน ครู ช านาญการ 31341 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
31 นางปริชาติ  วงค์เจริญ ครู ช านาญการ 79473 ศษ.บ. 

/ 
วท.บ. 

 วัดผลประเมินผล
การศึกษา / 
ออกแบบผลิตภัณฑ์  

    ค.ม.  การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน  

32 นายธนวัฒน์  แสงตะวัน ครู ช านาญการ 2910 ค.บ.  สังคมศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
33 นางสาวนฤมล  พื้นผา ครู ช านาญการ 216 ค.บ.  คณิตศาสตร์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
34 นางนิศาชล  ค ามอน ครู ช านาญการ 3486 ค.บ.  เคมี      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
35 นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร ครู ช านาญการ 77127 วท.บ.  วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  
    ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

36 นางสาวอัมพร  โกศล ครู ช านาญการ 109998 ค.บ.  คณิตศาสตร์      ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  



๑๗ 
 

 

 

    ต าแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 

37 นางสาวประสบพร  ไชยสาร ครู - 6773 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
38 นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ ครู ช านาญการ 129213 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
39 นายมานะ  แสงศิริ ครู - 119008 วท.บ.  เคมี         -    
40 นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว ครู ช านาญการ 49243 ศศ.บ.  ภาษาไทย      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
41 นางสาวสิริยาพร  บุษบิน ครู - 4785(สข

2) 
ค.บ.  คณิตศาสตร์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

42 นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน ครู - 7298(สข
2) 

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

43 นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู - 3357 รป.บ.  การบริหารองค์การ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
44 นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย ครู - 54925 ค.บ.  คณิตศาสตร์         -    
45 นายกวี  ซุยทอง ครู - 3109 ศศ.บ.  ดนตรีสากล      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
46 นายไพฑูรย์  กะมุล ครู - 3114 ค.บ.  สังคมศึกษา         -    
47 นายอานุภาพ  เรืองศรี ครู ช านาญการ 3069 ค.บ.  พลศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
48 นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ ครู - 79476 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร  
       -    

49 นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ ครูผู้ช่วย - 115549 ศศ.บ.  รัฐศาสตร์(บริหารรัฐ
กิจ)  

       -    

50 นายธนาวิท  แสนสุกใส ครูผู้ช่วย - 711101   ศิลปศึกษา         -    
51 นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง ครูผู้ช่วย - 67798 บธ.บ  การเงิน  ปวค. วิชาชีพครู    -    
52 นายรณกฤต  ก้อนภูธร ครูผู้ช่วย - 79472 กศ.บ.  จิตวิทยาการแนะแนว         -    
53 นายชัยวัฒน์  ประพาฬ ครูผู้ช่วย - 9038 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ปวค. วิชาชีพครู ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
54 นางสาววันวิสา ไกรเพชร ครูผู้ช่วย - 10197   ฟิสิกส์         -    
55 นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย - 840 วท.บ.  ส่งเสริมการเกษตร         -    
56 นายธนพัฒน์  ใจตรง ครูผู้ช่วย - 9072 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ         -    
57 นายธิตทิวา  หาลวย ครูผู้ช่วย - 122794 ค.บ.  พลศึกษา         -    



๑๘ 
 

 

 

    ต าแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 

58 นายศรายุทธ  ประสานศรี ครูผู้ช่วย - 14767 ศศ.บ.  ดนตรีสากล         -    
59 นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง ครูผู้ช่วย - 5181(สข

2) 
กศ.บ.  จิตวิทยาการแนะแนว         -    

60 นายไพศาล  พุฒพันธ์ ครูผู้ช่วย - 126026 ค.บ.  ภาษาไทย         -    
61 นายยศพันธ์  สุขกาย ครูผู้ช่วย - 311 ค.บ.  สังคมศึกษา         -    
62 นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา ครูผู้ช่วย - 5637 ค.บ.  คณิตศาสตร์         -    
63 นายวรวุฒิ  อินทรา ครูผู้ช่วย - 312 ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป์         -    
64 นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย - 5475 ศศ.บ.  นาฏศิลป์และการ

ละคร  
ป.วค. ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู 
   -    

65 นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครูผู้ช่วย - 5483 ศศ.บ.  ภาษาจีน  ป.วค. ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู 

   -    

66 นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย - 6080 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ         -    
67 นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ ครูผู้ช่วย - 3581 กศ.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป         -    
68 นายพิทยา  จันดาบุตร พนักงานราชการ - พนง 1 ค.บ.  ภาษาไทย         -    
69 นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา พนักงานราชการ - พนง 2 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การกีฬา         -    
70 นางสาวณิชาภัส  ประจญ พนักงานราชการ - พนง 3 ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศการ
กีฬา  

       -    

71 นายสุจิน  คูณเมือง พนักงานราชการ - พนง 4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ         -    
72 นายชนะพล  เนตรแก้ว พนักงานราชการ - พนง 5 ศศ.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์         -    
73 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์

ภักดี 
พนักงานราชการ - พนง 6 วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปวค ป.วิชาชีพ

ครู 
ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  

74 นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ พนักงานราชการ - พนง 7 วท.บ.  คณิตศาสตร์         -    
75 นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ - พนง 8 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ         -    
76 นายเวชกรณ์  กรมพะไมย พนักงานราชการ - พนง 9 ค.บ.  นวตกรรมและ        -    



๑๙ 
 

 

 

    ต าแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 

คอมพิวเตอร์ศึกษา  
77 นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ - พนง 10 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุุน         -    
78 นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ พนักงานราชการ - พนง 11 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ         -    
79 นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ - พล 1 วท.บ.  วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  
       -    

80 นางสาวฐิติพร  พรมโสภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ - พล 2    นิติศาสตร์         -    
81 นางสาวมะณี  ศรีสันต์ ครูอัตราจ้าง - คจ 1 ศศ.บ.  ภาษาจีน         -    
82 นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง - คจ 4 วท.บ.  ชีววิทยา         -    
83 Dalphine Hyaboke Magaki ครูอัตราจ้าง

ต่างชาติ 
-              

84 นายยอด  บุญเสนอ ช่างไม้ 4 - 26289    ม.ปลาย         -    
85 นายจ านงค์  ทราธรณ์ ช่างไม้ 4 - 26288    ม.ปลาย         -    
86 นายประจักษ์  สะอาด ครูช่วยสอน - 26290 ค.บ.  พลศึกษา         -    
87 นายวินัย  เกษกรณ์ ช่างไม้ 4  26155    -           -    
88 นางสาวณัฐกานต์  อินทอง ครูธุรการ - ลจ 1 ศศ.บ.  รัฐศาสตร์         -    
89 นายณรงค์ชัย  เศรษฐจ านงค์ นักการภารโรง - ลจ 2    -           -    
90 นายถาวร  พันธ์ดี นักการภารโรง - ลจ 3    -           -    
91 นายนนท์  กล้าหาญ ยาม - ลจ 4    -           -    
92 นายไพบูลณ์  สุวรรณค า ยาม - ลจ 5    -           -    
93 นายปรีชา  พูลเพิ่ม พนักงานขับรถ   กษ.บ. เกษตรศาสตร์บัณฑิต         

 



๒๐ 

 

 

 

ตารางที่  4  ข้อมูลครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่งและเพศ  ปีการศึกษา  2560 

ท่ี ต าแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ข้าราชการคร ู
1 ผู้อ านวยการ 1  1 
2 รองผู้อ านวยการ 3  3 
3 ครู 12 32 44 
4 ครูผู้ช่วย 11 8 19 

รวม 27 40 67 
 

1 พนักงานราชการ 4 7 11 
2 ครูอัตราจ้าง  6 6 
3 ลูกจ้างประจ า 4  4 
4 ลูกจ้างช่ัวคราว 5  5 

รวม 13 13 26 
รวมท้ังสิ้น 40 53 93 

*ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 
 

ภาพที่  6  ข้อมูลครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่งและเพศ  ปีการศึกษา  2560 
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๒๑ 

 

 

 

ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่ง   
ปีการศึกษา  2558-2560 

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ผู้บริหาร 4 4 4 
ครู 54 54 63 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 58 58 67 
พนักงานราชการ 11 11 11 
ครูอัตราจ้าง 6 8 6 
รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 17 19 17 
รวมท้ังสิ้น 75 77 84 
*ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของปีการศึกษาน้ันๆ 
 
ภาพที่  8  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่ง  ปีการศึกษา  2558-

2560 
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๒๒ 

 

 

 

ข้อมูลอาคารและสถานที ่
ตารางที่  8  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ท่ี อาคาร ชื่อแบบอาคาร จ านวน ปีท่ีสร้าง งบประมาณ 
1 อาคารเรียนถาวร   216 ค 1  หลัง 2525 3,621,830 
2 อาคารเรียนถาวร 216 ล (ปรบัปรุง 

29) 
1  หลัง 2539 8,462,000 

3 อาคารฝึกงาน แบบGEN H (มพช. 2 คหกรรม – 
เกษตร) 

1  หลัง 2529 598,350 

4 อาคารฝึกงานแบบ GEN I (มพช. 2 ) 
อุตสาหกรรมศิลป ์

1  หลัง 2529 598,350 

5 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1  หลัง 2540 1,880,000 
6 อาคารหอประชุม 100 / 27 1  หลัง 2539 4,192,000 
7 อาคารโรงอาหาร  1  หลัง   
8 อาคารเรียนช่ัวคราว  1  หลัง   

9 บ้านพักคร ู แบบ 202 4  หลัง 

2524 100,000 
2525 191,000 
2526 100,800 
2527 214,000 

10 บ้านพักนักการภารโรง 
 
 

2  หลัง 
2533 111,000 
2535 121,000 

11 ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 

4  หลัง 2530 90,000 
2534 156,000 
2537 180,000 
2539 190,000 

12 ถังเก็บน้ าฝน คสล.ฝ.33 
(แบบกรมสามญั) 

2  ชุด   

13 หอถังประปา 9/9 1  ที่   
 
  



๒๓ 

 

 

 

ตารางที่  9  สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค 
        

ท่ี รายการ รายละเอียด 
1 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5040  ห้องผู้อ านวยการ 
2 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5041 ห้องธุรการ 
3 โทรสาร  หมายเลข  0 –4560 – 5040 ห้องผู้อ านวยการ 
4 website    http://www.bp.ac.th 
5 E-mail Bpschool2522@gmail.com 
6 ไฟฟูา-ประปา  
7 รถจักรยานยนต์ 3  คัน 
8 ถนนสัญจรเป็นคอนกรีต 700  เมตร 
9 รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน ม.2332 

10 รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน นข 6155 
11 รถบรรทุก ทะเบียน 41-9575 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรพัยากร 
1. สรุปงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 
 1.1  งบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2559 มีทั้งหมด จ านวน 8,236,809.93 
บาท  แยกเป็นรายรบั-รายจ่าย ได้ดังนี ้

ตารางที่  10  แสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย   
รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 1,416,500.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,389,400.00 
เงินนอกงบประมาณ 4,895,450.00 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,894,046.83 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 1,924,859.93 งบอื่นๆ (ระบุ) 1,882,641.14 
รวมรายรับ 8,236,809.93 รวมรายจ่าย 8,166,087.97 
 1.2  การจัดสรรงบประมาณส าหรบัใช้ในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาม
รายการดงันี ้

-  งบบริหารวิชาการ จ านวน  2,937,270  บาท คิดเป็นร้อยละ  60 
-  งบบริหารทั่วไป จ านวน  1,468,635  บาท คิดเป็นร้อยละ  30 
-  งบส ารองจ่าย  จ านวน    489,545  บาท คิดเป็นร้อยละ  10  

http://www.bp.ac.th/


๒๔ 

 

 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รวม 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๏  ประวัติศาสตร ์
๏  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
๏  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
๏  ภูมิศาสตร์ 
๏  เศรษฐศาสตร ์

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

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

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

๔๘๐(๑๒ นก.) 
 
๑๒๐(๓ นก.) 
 
 
๓๖๐(๙ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๒,๖๔๐(๖๖ นก.) 
O  รายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐(๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐(๕ นก.) ๖๐๐(๑๕ นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
© กิจกรรมแนะแนว 
©  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

  ©  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง / ปี ๓,๖๐๐ช่ัวโมง/๓ป ี
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวม 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร ์ ๒๔๐(๖ นก.) - - ๒๔๐(๖ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๏  ประวัติศาสตร ์
๏  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
๏  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
๏  ภูมิศาสตร์ 
๏  เศรษฐศาสตร ์

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

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

๘๐(๒ นก.) 
 
- 
 
 
๘๐(๒ นก.) 

๓๒๐( ๙นก.) 
 
๘๐(๒ นก.) 
 
 
๒๔๐(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ศิลปะ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๗๒๐(๑๘นก.) ๔๘๐(๑๒ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) ๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 
O  รายวิชาเพิ่มเติม ๔๘๐(๑๒ นก.) ๖๘๐(๑๗ นก.) ๖๐๐(๑๕ นก.) ๑,๗๖๐(๔๔ นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
© กิจกรรมแนะแนว 
©  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

  ©  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๒๘๐ ๑,๑๖๐ ๓,๗๖๐ช่ัวโมง/๓ป ี
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ส่วนท่ี  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

ห้องสมุดโรงเรียนเบญจลักษพ์ิทยา 

 

       ห้องสมุด  มีจ านวนหนงัสอืใน  ห้องสมุด 
9,183  เล่ม   การสบืค้นหนังสือและการ     
ยืม – คืน ใช้ระบบ e-Library จ านวนนักเรียน
ที่ใช้ห้องสมุดในปกีารศึกษา 2559 เฉลี่ย 
1,172  คน คิดเป็นร้อยละ 84.99  ของ
นักเรียนทั้งหมด 

ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 3  ห้อง 

  

ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2  ห้อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน  80  เครื่อง  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  86  เครื่อง 

จ านวนนักเรียนที่สบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  ในปีการศึกษา 2559 เฉลี่ย 625 คน ต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ 45.32  ของนักเรียนทั้งหมด 
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ห้องปฏิบตักิารคณติศาสตร ์  
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน 1 ห้อง 

 

ห้องประชุม 
 

 

ห้องคลินกิภาษาไทย 
ห้องคลินิกภาษาไทย       จ านวน 1 ห้อ 

  

ห้องนวัตกรรม 
ห้องนวัตกรรม       จ านวน 3 ห้อง 
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้
ตารางที่  14  แสดงแหลง่เรียนรู้ภายใน 
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ จ านวน 

1 ห้องโสตทัศนศึกษา บริการสือ่การเรียนการสอน  ศึกษาค้นคว้า 1 
2 ห้องคอมพิวเตอร ์ ใช้ปฏิบัติการในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์ 2 
3 ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษาค้นคว้า 1 
4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรท์ั่วไป ฝึกปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร ์ 1 
5 ห้องปฏิบัติการเคม ี ฝึกปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร ์ 1 
6 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฝึกปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร ์ 1 
7 ห้องปฏิบัติการฟิสกิส ์ ฝึกปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร ์ 1 
8 ห้องคหกรรม ฝึกปฏิบัติวิชาคหกรรมทั่วไป 1 
9 ห้องดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติวิชาดนตรีไทย 1 

10 ห้องนาฏศิลป ์ ฝึกปฏิบัติวิชานาฏศิลป ์ 1 
11 ห้องกจิกรรมสหกรณ์เพื่อการศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ฝึกปฏิบัตกิารขาย การเงิน  การบัญชี และงาน 

ธุรกิจ 
1 

12 ห้องธนาคารโรงเรียน รับฝาก-ถอนเงิน ของนกัเรียน และฝึก 

ปฏิบัติงานธนาคาร 
1 

13 ห้องแนะแนว ศึกษาข้อมูล และบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ 

ปัญหา การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ฯลฯ 
1 

14 ห้องพยาบาล เรียนรู้เกี่ยวกบังานสาธารสุข 1 
15 ห้องนวัตกรรม ศึกษาค้นคว้า 3 
16 ห้อง Happy Room ศึกษาค้นคว้า 1 
17 สนามบาสเกตบอล ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ 1 
18 สนามวอลเลยบ์อล ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ 1 
19 สนามตะกร้อ ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ 1 
20 สนามเปตอง ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ 1 
21 สนามกีฬา นันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้  และการ 

แข่งขันกรีฑา กีฬา 
1 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ จ านวน 

22 สวนเศรษฐกจิพอเพียง  สวน
ยางพารา 

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 1 

23 หอประชุม จัดกิจกรรมต่าง ๆ 1 
24 ห้องประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัตกิารพูด การจัดรายการวิทย ุ 1 
25 บรรยากาศสิง่แวดล้อม ภูมิทัศน์ใน 

โรงเรียน 
ศึกษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

26 ปูายนิเทศหน้า/ในห้องเรียน/อาคาร
เรียน 

จัดแสดงผลงานนักเรียน  ข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ  

 
ตารางที่  15  แสดงแหลง่เรียนรู้ภายนอก 

  

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 

1 วัดปุาเบญจลักษ์ (วัดปุาบ้านเสียว) ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
2 วัดบ้านเสียว ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
3 วัดปุาโนนใหญ ่ ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
4 บ้านศรีภักดี  (เศรษฐกจิพอเพียง) ศึกษาค้นคว้า 10 
5 ภูมิปัญญาท้องถ่ินประจ าต าบลใน

อ าเภอเบญจลักษ์ 
ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาค้นคว้า 10 
7 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ

เกียรติฯ 
ศึกษาค้นคว้า 10 

8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเบญจลกัษ์ 

เครือข่ายโรงเรียนธนาคาร 200 

9 องค์การบรหิารส่วนต าบลเสียว จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
10 ที่ว่าการอ าเภอเบญจลักษ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
11 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเบญจลกัษ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
 

 



๓๐ 

 

 

 

ทรัพยากรและสิง่อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 
ตารางที่  16 แสดงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามการใช้งาน  ปีการศึกษา 2559 

ท่ี รายการ จ านวนเครื่อง 
1 คอมพิวเตอรเ์พื่อการบรหิารและใช้ในส านักงาน 12 
2 คอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนการสอน 80 
3 คอมพิวเตอรเ์พื่อการสืบค้น 86 

รวมทั้งสิ้น 178 
 
ภาพที่  9  แสดงจ านวนเครือ่งคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามการใช้งาน  ปีการศึกษา  2559 

 
 

 
  

12 

80 

86 

จ ำนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ ำแนกตำมกำรใช้งำน 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารและใช้ในส านกังาน 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 



๓๑ 

 

 

 

ตารางที ่ 17  แสดงข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี   ปีการศึกษา  2559 
ท่ี รายการ จ านวนเครื่อง 
1 กระดานอจัฉริยะ 1 
2 เครื่องพริ้นเตอร ์ 14 
3 เครื่องโปรเจคเตอร ์ 5 
4 เครื่องฉายทึบแสง 4 
5 เครื่องขยายเสียง 4 
6 กล้องดจิิตอล 2 
7 สแกนเนอร ์ 7 
8 เครื่องโรเนียว 2 
9 โทรทัศน์ 6 

10 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 
รวมทั้งสิ้น 47 

 
  



๓๒ 

 

 

 

ส่วนท่ี  5  ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2559 

การจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 สรปุผลการประเมินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา  2559  นักเรียนจ านวน 
ทั้งหมด 749 คน   ผ่านจ านวน  749 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่ผ่านจ านวน   -   คน 
คิดเป็นร้อยละ  0  นักเรียนทีผ่่านได้ระดบัคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
ของโรงเรียน  เปรียบเทียบภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2558   ได้ร้อยละ  100  สูงข้ึนร้อยละ  0    
รายละเอียดตามตารางที่  18-19 

ตารางที ่ 18  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จ าแนกตามกจิกรรม  ปีการศึกษา  2559 

ช้ัน กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน ์ลูกเสือ-เนตรนาร ี กิจกรรมชุมนุม 
จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 212 212  212 212  212 212  212 212  
ม.2 245 245  245 245  245 245  245 245  
ม.3 292 292  292 292  292 292  292 292  
ที่มา: งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
ตารางที่  19  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สรปุรวมทุกกจิกรรม   ปีการศึกษา  2559 

ช้ัน 
สรปุกิจกรรมนักเรียน คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

จ านวน (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 
ม.1 212 212  100  ดีมาก 
ม.2 245 245  100  ดีมาก 
ม.3 292 292  100  ดีมาก 
ที่มา: งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
  



๓๓ 

 

 

 

ภาพที่  10  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สรปุรวมทุกกจิกรรม  ปีการศึกษา  2559 

 
 
 
สรปุผลการประเมินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2559  นักเรียนจ านวน 
ทั้งหมด  630 คน  ผ่าน  จ านวน  630 คน  คิดเป็นร้อยละ 100        ไม่ผ่าน จ านวน   -   คน 
คิดเป็นร้อยละ  0     นักเรียนที่ผ่านได้ระดบัคุณภาพดีมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
ของโรงเรียน  เปรียบเทียบภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ได้ร้อยละ 100  สูงข้ึนร้อยละ 0 
รายละเอียดตามตารางที่  20-21 
 
ตารางที่  20  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จ าแนกตามกจิกรรม   ปีการศึกษา  2559 

ช้ัน กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน ์กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมศกัยภาพ 
จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.4 196 196  196 196  196 196  196 196  
ม.5 209 209  209 209  209 209  209 209  
ม.6 225 225  225 225  225 225  225 225  
ที่มา: งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
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๓๔ 

 

 

 

ตารางที่  21  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สรปุรวมทุกกจิกรรม   ปีการศึกษา  2559 

ช้ัน 
สรปุกิจกรรมนักเรียน คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

จ านวน (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 
ม.4 196 196  100  ดีมาก 
ม.5 209 209  100  ดีมาก 
ม.6 225 225  100  ดีมาก 
ที่มา: งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
ภาพที่  11  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สรปุรวมทุกกจิกรรม  ปีการศึกษา  2559 

 
 
สรปุภาพรวม ปีการศึกษา 2559 นักเรียนจ านวนทั้งหมด  1,379  คน ผ่าน จ านวน  1,379  คน 
คิดเป็นร้อยละ  100     ไม่ผ่าน  จ านวน -   คน  คิดเป็นรอ้ยละ 0         นักเรียนที่ผ่านไดร้ะดับ 
คุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของโรงเรียน  เปรียบเทียบภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา  2558 ได้ร้อยละ 100 สูงข้ึนร้อยละ 0  
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๓๕ 

 

 

 

 

ข้อมูลการดูแลภาวะโภชนาการนกัเรียน  ปกีารศกึษา  2559 
ตารางที่  22  แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน  ปีการศึกษา  2559 
 

ภาวะโภชนาการ จ านวนคน ภาวะโภชนาการ 
น้ าหนักต่ าว่าเกณฑ์( <-2 S.D.)  
(น้ าหนักตามเกณฑ์อาย)ุ 55 10.52 
เตี้ย( < -2S.D.)  
(ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุ) 38 7.1 
ผอม( < -2S.D .)  
(น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง) 103 18.82 
   - เริ่มอ้วน 34 6.28 
   - อ้วน 47 8.49 
ที่มา: งานพยาบาล 
 
  



๓๖ 

 

 

 

 

การพฒันาบคุลากร  ปกีารศึกษา  2559 
ตารางที่  23  แสดงการพฒันา  การศึกษา  อบรมของครู  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ปีการศึกษา  2559  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนบุคลากร 

ท้ังหมด(คน) 
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา(คน) 

ไม่ถึง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมงขึ้นไป รวม 
1. ฝุายบรหิาร 4 - 4 4 
2. ภาษาไทย 5 4 1 5 
3. วิทยาศาสตร ์ 12 9 3 12 
4. คณิตศาสตร์ 8 6 2 8 
5. สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7 4 3 7 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 4 4 - 4 
7. ศิลปะ 4 2 2 4 
8. ภาษาต่างประเทศ 8 5 3 8 
9. การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

7 5 2 7 

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 1 2 
รวม 61 41 20 61 

 
  



๓๗ 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน   ปกีารศึกษา  2557 - 2559 
ตารางที่  24  แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ปีการศึกษา  2559 
 

ระดับชั้น 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3-4 ผลการเรียน 0 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม.1        3,106       71.83  28 0.65 
ม.2        3,343       70.65  93 1.97 
ม.3        3,160       62.76  84 1.67 
รวม ม.1-3 9609      68.19  205 1.45 
ม.4        2,976       68.60  114 2.63 
ม.5        4,351       79.83  34 0.62 
ม.6        4,015       70.51  61 1.07 
รวม ม.4-6      11,342       73.26  209 1.35 
รวม ม.1-6      20,951       70.85  414 1.40 

ที่มา: งานวัดผล 
 
ตารางที ่ 25  แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ปีการศึกษา  2557 - 2559 

ระดับชั้น 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3-4 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 3,412 69.58 3,965 75.00      3,106       71.83  
ม.2 3,922 69.23 ๓,๔๒๖ 65.56      3,343       70.65  
ม.3 3,385 71.29 ๓,๐๑๔ 68.38      3,160       62.76  
รวม ม.1-3 10,719 69.98 10,405 69.80 9,609      68.19  
ม.4 4,520 66.08 ๔,๓๕๕ 68.10      2,976       68.60  
ม.5 3,945 73.79 2,525 88.16      4,351       79.83  
ม.6 3,499 74.18 2,547 75.09      4,015       70.51  
รวม ม.4-6 11,964 70.78 ๙,๔๒๗ 74.52    11,342       73.26  
รวม ม.1-6 22,683 70.40 ๑๙,๘๓๒ 71.97    20,951       70.85  
ที่มา: งานวัดผล 

  



๓๘ 

 

 

 

ผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ปีการศกึษา  2559 
ตารางที่  26  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2559 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 212 189 23 - - 
ม.2 245 203 42 - - 
ม.3 292 267 25 - - 
ม.4 196 167 29 - - 
ม.5 209 186 23 - - 
ม.6 225 212 13 - - 

รวม 1,379 1,224 155 - - 
เฉลี่ยรอ้ยละ 100 88.76 12.66 0.00 0.00 

 
ตารางที่  27  แสดงผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2559 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขยีน) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 212 189 23 - - 
ม.2 245 203 42 - - 
ม.3 292 267 25 - - 
ม.4 196 167 29 - - 
ม.5 209 186 23 - - 
ม.6 225 212 13 - - 

รวม 1,379 1,224 155 - - 
เฉลี่ยรอ้ยละ 100 88.76 12.66 0.00 0.00 

 
 
 

  



๓๙ 

 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา ระดับชาต ิ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559  

ตารางที่  28  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงช้ันที่  3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3)  
ปีการศึกษา  2557 – 2559  โรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา  จ าแนกตามวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา เพิ่ม/ลดจาก 

ปีการศึกษา  2558 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 42.58 40.59 44.87 4.28 
สังคมศึกษา ฯ 36.88 42.81 46.53 3.72 
ภาษาอังกฤษ 27.59 27.21 26.35 -0.86 
คณิตศาสตร์ 23.12 27.29 24.67 -2.62 
วิทยาศาสตร ์ 34.29 34.59 32.68 -1.91 
 
 
ตารางที่  29  สรุปผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงช้ันที่  3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3)  ปีการศึกษา  2559 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 

 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที ่ ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 46.36 44.89 46.81 44.87 
สังคมศึกษา 49.00 47.63 49.34 46.53 
ภาษาอังกฤษ 31.80 28.64 31.39 26.35 
คณิตศาสตร์ 29.31 25.88 29.53 24.67 
วิทยาศาสตร ์ 34.99 33.35 35.12 32.68 

 
สรุป กลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ/จงัหวัด/เขต  มีจ านวน  - กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คือ 
       กลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดบัประเทศ/จงัหวัด/เขต  มีจ านวน ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ 
  
  



๔๐ 

 

 

 

ตารางที่  30  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงช้ันที่  4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6)  
ปีการศึกษา  2557 – 2559  โรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา  จ าแนกตามวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เพ่ิม/ลดจาก 

ปีการศึกษา  2558 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 51.08 48.35 47.88 -0.47 
สังคมศึกษา ฯ 35.52 38.80 33.50 -5.3 
ภาษาอังกฤษ 19.83 21.38 22.97 1.59 
คณิตศาสตร์ 16.59 21.83 20.28 -1.55 
วิทยาศาสตร ์ 29.94 31.61 30.04 -1.57 

 
ตารางที่  31  สรุปผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงช้ันที่  4  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6)  ปีการศึกษา  2559 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที ่ ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 52.29 53.09 51.07 47.88 
สังคมศึกษา 35.89 36.17 35.21 33.50 
ภาษาอังกฤษ 27.76 27.35 24.57 22.97 
คณิตศาสตร์ 24.88 24.57 21.75 20.28 
วิทยาศาสตร ์ 31.62 31.77 30.68 30.04 

สรุป กลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ/จงัหวัด/เขต  มีจ านวน  - กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คือ  
 กลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดบัประเทศ/จงัหวัด/เขต  มีจ านวน   5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  คือ  ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และ
คณิตศาสตร์ 
 

  



๔๑ 

 

 

 

จ านวนนกัเรียนที่จบการศึกษา  ชั้น ม.3  และ  ม.6  ปีการศกึษา  2559 
ตารางที่  32  แสดงจ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา  ช้ัน ม.3  และ  ม.6  ปีการศึกษา  2559 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ท้ังหมด (คน) 

นักเรียนท่ีจบการศึกษา 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.3 176 163 92.61 
ม.6 175 160 91.43 
รวม 351 323 92.02 

ที่มา  :  งานทะเบียน 
 
ตารางที่  33  แสดงจ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา  ช้ัน ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา  2559 

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนท่ีศึกษาต่อ จ านวนนักเรียนท่ีไม่ศึกษาต่อ 
ร้อยละของนักเรียน

ท่ีศึกษาต่อ สถานศึกษาของ
รัฐ 

สถานศึกษา
เอกชน 

ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ 

ม.3 163    100 
ม.6 160    100 
รวม 323    100 

ที่มา  :  งานแนะแนว 
  



๔๒ 

 

 

 

รางวัลที่นักเรียนได้รบั  ปีการศกึษา  2559 
รางวัลการประกวดแข่งขันของนกัเรียนภายนอกสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด 

ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดบันานาชาติ  ปีการศึกษา  2559 
 

ตารางที ่ 34  แสดงรางวัลการประกวดแข่งขันของนักเรียนภายนอกสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2559 
 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

1 1. ด.ญ.จิรัตน์ธญา  ไชยคุณ ชนะเลิศ ทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ สพม.28 
 2. ด.ช.ธนาวุธ  ทวีบุญ     ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  
 3. ด.ญ.ปนัดดา  จันทะม่ัน        

2 1. ด.ญ.นุศรา  พรมอารักษ์ ชนะเลิศ ทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สพม.28 
 2. ด.ญ.เกษมณี  โจมสติ     ม.1-ม.3  

3 1. ด.ช.ธนากร  อัดจันทึก ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  สพม.28 
 2. ด.ช.วิษณุศร  สุขชาติ     (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3  

4 1. ด.ช.กิรติพงษ์  วงศ์สุธา ชนะเลิศ ทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.กุลธิดา  วอทอง        
 3. ด.ช.ณัฐวัตร  ธรรมมา        
 4. ด.ช.ภานุวัฒน์  สุขชาติ        
 5. ด.ช.อิศราวิวัฒน์  ค าหอม        

5 1. ด.ช.วุฒิชัย  ละชินลา ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพม.28 
6 1. น.ส.จารุวรรณ  บัวทอง ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
 2. ด.ช.จิรศักดิ์  ศรีชาล ี        
 3. น.ส.ชฏาพร  แก้วแดง        
 4. ด.ช.ธนากร  ดวงดาว        
 5. ด.ช.ธีระยุทธ  หารพรม        
 6. ด.ญ.นฤมล  พรรณโคตร        
 7. น.ส.พนิดา   บุญเรืองศรี        
 8. ด.ญ.วรกานต์  สุขชาติ        
 9. ด.ญ.วรนุช  จุลหอม        
 10. ด.ญ.วาสนา  ค าเรืองบุญ        
 11. ด.ช.วินัย  แก้วกันหา        
 12. ด.ช.วุฒิชัย  ละชินลา        
 13. ด.ญ.ศดานันท์  โกศล        
 14. ด.ญ.ศศิธร  โพธ์ิขาว        
 15. ด.ช.สรวิช  จันประสิทธ์ิ        
 16. ด.ช.สหรัฐ  ฐานโอฬาร        
 17. ด.ช.สิทธิโชค  นันทา        
 18. ด.ญ.สุธาสินี  ณะวัน        
 19. ด.ญ.อลิชา  ชุยทอง        
 20. ด.ช.เจษฎา  ตรันนา        
 21. ด.ช.เรืองศักดิ์  โชคดี        



๔๓ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

7 1. ด.ช.สราวุทธ์  อรศรี ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพม.28 
8 1. ด.ช.กิตนัย  โททอง ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  สพม.28 
       ม.1-ม.3  

9 1. น.ส.น่ิมนวล  อุตระพยอม ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  สพม.28 
       ม.4-ม.6  

10 1. ด.ญ.จิราภรณ์  วงศ์ใหญ่ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.ชรินรัตน์  สายสมบัติ        
 3. ด.ญ.บุญนุช  สาระบูรณ์        
 4. ด.ญ.วรรณษา  อินณรงค์        
 5. ด.ญ.ศิริลักษณ์  ดอนภูมา        
 6. ด.ญ.สิริยากร  สีดา        

11 1. น.ส.ธิดารัตน์  สายทอง ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.นารีรัตน์  แก้วตา        
 3. น.ส.พานิดา  สีดา        
 4. น.ส.สุนันทา  แสงเดช        
 5. น.ส.อรพรรณ  ปัญญาใส        
 6. น.ส.อริยา  รักษาเชื้อ        

12 1. นายประสิทธ์ิ  พลเสนา ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 
13 1. น.ส.วาสนา  ค าเรืองบุญ ชนะเลิศ ทอง การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สพม.28 
14 1. น.ส.กรรณิกา  พรมชาติ ชนะเลิศ ทอง ละครสั้นภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 

 2. นายจารุพงศ์  จันพูล        
 3. น.ส.นันธิญา  โพธ์ิขาว        
 4. น.ส.วิภาวรรณ  ราชโสภา        
 5. น.ส.สุดา  พละศักดิ์        

15 1. นายธวัชชัย  ถุงทรัพย์ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์        
 3. นายอรรถพล  สุพิษ        
 4. นายเจตอดุล  วามะสิงห์        
 5. นายเนติพงษ์  โพธ์ิขาว        
 6. นายเริงฤทธ์ิ  ฉลาดศรี        

16 1. น.ส.ชลดา  อาจเอ่ียม ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.ชลธิชา  พรมมุณี        
 3. น.ส.นทพรรณ  ยอดใส        
 4. น.ส.ภัทรวดี  ไชยะพันธ์        
 5. น.ส.สิทธิประภา  โนนสังข์        
 6. น.ส.สุทธิลักษณ์  พื้นพรม        
 7. น.ส.สุพรรณี  สมขาว        
 8. นายอธิพันธ์  รัศมี        
 9. น.ส.อรัญญา  แสนอินทร์        
 10. น.ส.แจ่มนภา  จันทร์หอม        
          



๔๔ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

17 1. ด.ญ.กัลยาณี  ปัสสาสุ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  สพม.28 
 2. ด.ญ.ณัฐณิชา  คณาบุตร     (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3  
 3. ด.ช.ณัฐวัฒน์  ค าหยาด        
 4. น.ส.รัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม        
 5. ด.ญ.สุพาณี  เจือทอง        

18 1. น.ส.ธิดามาส  มะลัยทอง ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.พรนภา  ทองสุข        

19 1. นายยุทธนา  เรืองหงษา ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน สพม.28 
 2. นายสริิดนย์   ต าหนง     ท้องถิ่น ม.4-ม.6  
 3. นายเกรียงไกร   ศรีพรม        

20 1. ด.ญ.เพ็ญฤดี   สีเหลือง ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

สพม.28 

21 1. ด.ญ.เสาวลักษ์  อาโต่ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

22 1. ด.ช.ณพภาดล  พิลา ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท สพม.28 
 2. ด.ญ.ปริศนา  รุ่งเปูา     บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
 3. ด.ญ.ปิยวรรณ   บุญเพิ่ม        

23 1. ด.ช.นัฐพงษ์  พื้นผา ชนะเลิศ ทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

24 1. น.ส.กุลวรินทร์  ศิริจันทร์ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 สพม.28 
25 1. ด.ช.สรวิช  จันประสิทธ์ิ ชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพม.28 
26 1. น.ส.ศิริประภา  ค าเลื่อม ชนะเลิศ ทอง การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 สพม.28 
27 1. ด.ญ.นันทิยา  ค าโสภา รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
ทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 สพม.28 

28 1. น.ส.กาญจนา  ใสดี รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.กิริยาพร  กันหาสุข อันดับที่ 1      
 3. น.ส.อนัญญา   บุญสร้อย        

29 1. ด.ช.ธีระวัฒน์  โกศล รองชนะเลิศ ทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท  สพม.28 
 2. ด.ญ.ปิ่นไพร  ปื้มหอม อันดับที่ 1   สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
 3. ด.ช.สุภิชัย  ภูนิภา        

30 1. นายทนพงษ์  ไชยขันตรี รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบิน สพม.28 
 2. นายทาระเทพ  เอกทัน อันดับที่ 1   บรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 (โดยการปล่อยด้วยมือ)   
 3. นายสิทธิศักดิ์  ศรีค า      ม.1-ม.3  

31 1. ด.ญ.นันท์นภัส  ชื่นชาย รองชนะเลิศ ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.ลลิตา  บุตรโท อันดับที่ 1      
 3. ด.ญ.ศิริรัตน์  เพ็งแจ่ม        
 4. ด.ญ.สุชานาฎ  จอมพันธ์        
 5. ด.ญ.เบญญาภา อินทร์ปัญญา        

32 1. น.ส.อรจรรยา  บุญส่ง รองชนะเลิศ ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
   

 
อันดับที่ 1      



๔๕ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

33 1. น.ส.พรธิดา  พิมพ์พิพัฒน์ รองชนะเลิศ ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.รัตนา  จันพูล อันดับที่ 1      
 3. น.ส.วิจิตรา  ยุทธพันธ์        
 4. น.ส.วิภาสิริ  มีพันธ์        
 5. นายสุบิน  ศิริบูรณ์        

34 1. น.ส.ลลิตา  แก้ววิชัย รองชนะเลิศ ทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.วรนาฎ  จิบจันทร์ อันดับที่ 1      
 3. น.ส.วรวรรณ  สมบัติ        
 4. น.ส.สุดารัตน์  แก้วค า        
 5. น.ส.เบญจรงค์  ใจเครือ        

35 1. นายปาร์มเมฆ  พรมสิงห์ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

36 1. ด.ญ.จีรนันท์  สุวรรณสิงห์ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.นัฐมล  เที่ยงทัศน์ อันดับที่ 1      
 3. ด.ญ.เทวี  ทองทิพย์        

37 1. ด.ช.เรืองศักดิ์  โชคดี รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

38 1. ด.ช.ธนากร  ดวงดาว รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

39 1. ด.ช.สิทธิโชค  นันทา รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

40 1. ด.ช.สรวิช  จันประสิทธ์ิ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

41 1. ด.ญ.อาทิตยา  สนผล รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

42 1. ด.ช.คงคา  จิบจันทร์ รองชนะเลิศ ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ช.ชาญณรงค์  ทองทิพย์ อันดับที่ 1      
 3. ด.ช.ณัฐวัตร  ธรรมมา        
 4. ด.ช.ภานุมาศ  เสนะ        
 5. ด.ช.สราวุทธ์  อรศรี        
 6. ด.ช.สิทธิศักดิ์  จันทิวา        

43 1. ด.ช.ณัฐวัตร  ธรรมมา รองชนะเลิศ ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. นายทศพล  วอทอง อันดับที่ 1      
 3. นายธนราชันย์  สารบรรณ        
 4. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง        
 5. นายอธิปไตย์  ค าศรี        
 6. นายไชยกรานต์  เจือทอง        

44 1. ด.ญ.เนตรธิดา  ศรีหวาด รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

สพม.28 

45 1. ด.ช.ทนงศักดิ์  จันทร์หอม รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง สพม.28 
   อันดับที่ 1   ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  



๔๖ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

46 1. น.ส.นภาภรณ์  จิบจันทร์ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  สพม.28 
 2. น.ส.รัตติญาภรณ์  จิบจันทร์ อันดับที่ 1    ม.4-ม.6  
 3. น.ส.เพ็ญนภา  สีมา        

47 1. ด.ช.ก้องอิสาน  สูงสุด รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท สพม.28 
 2. ด.ช.วัชรพงษ์  จิบจันทร์ อันดับที่ 1   บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

48 1. ด.ช.กิตนัย  โททอง รองชนะเลิศ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม   สพม.28 
 2. ด.ช.ชัยอนันต์  เจือทอง อันดับที่ 1   (Wind Ensemble) ม.1-ม.6  
 3. นายณัชพล   อารีย์        
 4. ด.ช.ธนภัทร  ไชยขันตรี        
 5. ด.ญ.นิชาภัทร  บุญบู่        
 6. ด.ญ.พิมพ์พรรณ  ศรีหาบุตร        
 7. ด.ช.รินรดา  ชาภักดี        
 8. ด.ญ.วรรณภา  เปรมประชา        
 9. ด.ญ.สุภาพร  เรือนรส        
 10. ด.ช.อภิรักษณ์  อัมภรัตน์        

49 1. น.ส.จุไรพร  สุขชาติ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. นายทิวากร  บุตรโท อันดับที่ 1      
 3. นายธนศักดิ์  ต้นจันดี        
 4. นายนัฐพล  ยิ้มเกิด        
 5. น.ส.ปรัชญา  เครือบุตร        
 6. น.ส.พรวิภา  เพียยา        
 7. นายวชิระ  เกษี        
 8. นายวีระศักดิ์  วาระสุข        
 9. น.ส.สุพัตรา  เสนาภักดิ์        
 10. น.ส.เสาวภาคย์  พละศักดิ์        

50 1. น.ส.จุฬาลักษณ์  สลักค า รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  สพม.28 
 2. น.ส.นิรชา  บุญบู่ อันดับที่ 1   (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  
 3. น.ส.ปรียาภัทร์  ยูที        
 4. น.ส.สุทธิดา  สทอนเมือง        
 5. น.ส.อารีญา  ภูมิสองชั้น        

51 1. นายวัชรพล  ครองยุติ รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 สพม.28 

52 1. น.ส.จันทร์จิรา  สลักค า รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 สพม.28 

53 1. ด.ญ.กัญญาวีร์  ประสานวงค์ รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ช.ภานุพงศ์  พาประกอบ อันดับที่ 1      
 3. ด.ญ.อธิติยา  ศรีสุวรรณ์        

54 1. น.ส.ชุติมา  วรรณุวิน รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  สพม.28 
 2. น.ส.ประภัสสร   ตะจันดา อันดับที่ 1    ม.4-ม.6  

55 1. น.ส.กนิษฐา  ไชยคุณ รองชนะเลิศ เงิน การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 
   อันดับที่ 1      



๔๗ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

56 1. นายกฤษฏา  ใจเครือ รองชนะเลิศ เงิน ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.ขวัญธิดา  พิมพ์ศรีโคตร อันดับที่ 1      
 3. น.ส.ณัทฐิยา  รุณเจริญ        
 4. น.ส.น้ าทิพย์  เผื่อแผ่        
 5. น.ส.อาทิตยากรณ์  นะวัน        

57 1. ด.ช.วีระภาพ  จิบจันทร์ รองชนะเลิศ เงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  สพม.28 
 2. ด.ช.สมเจษฎาพร  ชูศรีทอง อันดับที่ 1   ม.1-ม.3  
 3. ด.ช.โอศิริ  สุขชาติ        

58 1. ด.ช.สิทธิโชค  นันทา รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 1      

59 1. นายมานิตย์  จันทราภรณ์ รองชนะเลิศ ทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.สุภัทรชา  กล้าหาญ อันดับที่ 2      

60 1. ด.ญ.อาทิตยา  ผลาวัลย์ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

61 1. ด.ช.เรืองศักดิ์  โชคดี รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

62 1. ด.ช.สุรจักร์  แม่นทอง รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  สพม.28 
   อันดับที่ 2    ม.1-ม.3  

63 1. น.ส.วริศรา  อ าภะรัต รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  สพม.28 
   อันดับที่ 2    ม.4-ม.6  

64 1. นายสัญญา  แต้มทอง รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย สพม.28 
 2. น.ส.สิริโสภา  สมใจ อันดับที่ 2   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  

65 1. นาย กิตติพงษ  ไชยภักดิ์ รองชนะเลิศ ทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.ธมนวรร  จ าปาทอง อันดับที่ 2      
 3. น.ส.ปิ่นมณี  ค าแพง        

66 1. ด.ญ.ชฎาณิศ  ค าศรี รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.นฤมล  วงค์ค าจันทร์ อันดับที่ 2      
 3. ด.ญ.สาลินี  สุขชาติ        

67 1. น.ส.ดรุณี  จันทร์ทอน รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.สุกานดา  อินณรงค์ อันดับที่ 2      
 3. น.ส.อุไรวรรณ  จันทรทง        

68 1. ด.ญ.ชลดา  ทองสุ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  สพม.28 
 2. ด.ญ.ธัญญาธรณ์  ขุนเจริญ อันดับที่ 2    ม.1-ม.3  
 3. ด.ญ.วิภายี  ศรีโชค        

69 1. ด.ช.จิรพนธ์  สุวรรณสิงห์ รองชนะเลิศ ทอง การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  สพม.28 
 2. ด.ช.ธนาภัทร  บุญขันธ์ อันดับที่ 2   และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  
 3. ด.ญ.ธิดารัตน์  ค าเลื่อม        

70 1. น.ส.นิภาพร  ดวงงอก รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 สพม.28 

71 1. น.ส.มิตรธิดา  สันทวี รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  สพม.28 
 2. น.ส.อพิยา  มาหา อันดับที่ 2   อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6  



๔๘ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

72 1. ด.ญ.กิติยา  บุญไฮ้ รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

73 1. นายพงศธร  พันเหนือ รองชนะเลิศ เงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท  สพม.28 
 2. น.ส.ศุกิจพร  ค าก่ิง อันดับที่ 2   สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
 3. นายศุภชัย  บูรพา        

74 1. น.ส.ณัฐภรณ์  พูนมณี รองชนะเลิศ เงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. น.ส.ปนัดดา  อาจวิชัย อันดับที่ 2      
 3. นายภานุพงศ์  โทแจ่ม        
 4. น.ส.วรรษมน  มาสุข        
 5. นายเสฎฐราวุฒิ  ชาภักดี        

75 1. ด.ช.วันชัย  ศรีระพันธ์ รองชนะเลิศ เงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

76 1. ด.ญ.ภาสุรีย์  วงษ์แก้ว รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

77 1. ด.ญ.ชุติมา  เลขกลาง รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  สพม.28 
 2. ด.ช.ภูริเดช  ค าหล้า อันดับที่ 2   (2D Animation) ม.1-ม.3  

78 1. น.ส.ภัทรวรรณ  ทองสุ รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  สพม.28 
 2. นายอดิศร  จันหอม อันดับที่ 2   ม.4-ม.6  

79 1. น.ส.ขนิษฐา  โพธ์ิพุ่ม รองชนะเลิศ เงิน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 สพม.28 
   อันดับที่ 2      

80 1. น.ส.จินตนา  เพ็งกระจ่าง รองชนะเลิศ ทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  สพม.28 
 2. น.ส.ธัญญารัตน์  เติมโต อันดับที่ 2   ม.4-ม.6  
 3. น.ส.ธิญากร  คงนาค        

81 1. น.ส.นันทิดา  รักษาพล  ทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 สพม.28 
82 1. ด.ญ.ปริญญาพร  สมศรี  ทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 สพม.28 

 2. ด.ญ.ปิยวรรณ  แสงสุด    (8 บท) ม.1-ม.3  
83 1. น.ส.จินดานุช  บุตรทอง  ทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 สพม.28 
84 1. ด.ช.พัฒนพงษ์   ศิริบูรณ์  ทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพม.28 

 2. ด.ญ.อลิชา   แจ่มสงค์       
85 1. ด.ญ.วริศรา  แสวง  ทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สพม.28 
86 1. น.ส.ขนิษฐา  โพธ์ิพุ่ม  ทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 สพม.28 
87 1. น.ส.ศุภรัตน์  ค านาโฮม  ทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 สพม.28 
88 1. ด.ญ.กนกอร  สมภาวะ  ทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพม.28 

 2. ด.ญ.ปิยนุช  วงษ์ใหญ่       
89 1. ด.ช.กฤษฎา  พวงพิมพ์  ทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 สพม.28 

 2. ด.ญ.ธิดารัตน์  เต๊จะเทพ       
 3. นายพัฒนพงษ์  ครองยุติ       

90 1. ด.ญ.วราภรณ์  หวลคนึง  ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพม.28 
91 1. น.ส.ณิชารีย์  พื้นสวรรค์  ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพม.28 
92 1. ด.ญ.กัญญารัตน์  พูลเพิ่ม  ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพม.28 
93 1. น.ส.วรรณิภา  ศรีหาเวช  ทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 สพม.28 



๔๙ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียน อันดับ เหรียญ รายการ หน่วยงาน
ที่จัด 

 2. น.ส.สมปรารถนา  สายจันทร์       
 3. น.ส.สุภาวดี  ค าก่ิง       

94 1. ด.ช.ตระการ  จวงจันทร์  ทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.ธนัชชา  ศรีหาเวช       
 3. ด.ญ.รัตนาภรณ์  ครองยุทธ       

95 1. ด.ญ.วิยะดา  สืบสุด  ทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  สพม.28 
 2. ด.ญ.สุจิตรา  สะแกวัง    ม.1-ม.3  

96 1. ด.ญ.ปิยธิดา  ยุทธเลิศ  ทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.28 
 2. ด.ญ.ภัทราภรณ์  เลาหะวนิชย์       
 3. ด.ญ.ลภัสรดา  อ านวยโภชน์       

97 1. นายวรวุฒิ  ทองทิพย์  ทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.28 
 2. นายวรเมธ  อ านวยโภชน์       
 3. นายวัชรินทร์  ภูถูกหมอก       

98 1. น.ส.จันทนา  วงษ์แก้ว  ทอง การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  สพม.28 
 2. น.ส.จันทนี  วงษ์แก้ว    และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6  
 3. น.ส.รัชนีกรณ์  ประสาน        

99 1. ด.ญ.สุพัตรา  สุพล  เงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 สพม.28 
100 1. ด.ช.นัฐพงษ์  พื้นผา  เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพม.28 
101 1. นายรัตนพล  สายสุนา  เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สพม.28 
102 1. ด.ญ.สุนีรัตน์  พื้นผา  เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพม.28 
103 1. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง  เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  สพม.28 

      ม.4-ม.6  
104 1. น.ส.นพเก้า  ปิ่นประไมย์  เงิน การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 
105 1. ด.ญ.กุลชนาท  สุขเนตร  เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพม.28 

 2. ด.ญ.ธัญลักษณ์  แก้วสง่า       
 3. ด.ญ.พรสุดา  กงล้อม       

106 1. ด.ช.จุลจักร  บุญจริง  เงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย สพม.28 
 2. ด.ช.พงศกร  จันหอม    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

107 1. ด.ช.ถนัดกิจ  กล้าหาญ  เงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  สพม.28 
 2. ด.ช.รัฐพงษ์  จิตรบรรจง    ม.1-ม.3  

108 1. น.ส.ปนัดดา  สิงห์เสน  เงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  สพม.28 
 2. น.ส.ภลิตา  บุญน า    Web Editor ม.4-ม.6  

109 1. ด.ช.ณัฐวุฒิ  เขียวอ่อน  เงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  สพม.28 
 2. ด.ช.ธนพล   บุญขันธ์    ในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
 3. ด.ช.วัชรพงษ์  บุญสนอง       

110 1. นายพิชิตชัย  ศิวินัย  ทองแดง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  สพม.28 
 2. น.ส.มนธิยา  ม่ิงมะลี    ม.4-ม.6  

 
 
 
 



๕๐ 

 

 

 

รางวัลที่สถานศึกษาไดร้ับ  ปกีารศกึษา  2559 

ตารางที่  35  แสดงการรางวัลที่สถานศึกษาได้รบั ปีการศึกษา  2559 

ล าดับ คร ู รางวัล 
หน่วยงาน

ที่จัด 
1  น.ส.กุลธิดา  ดวงแก้ว ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 สพม.28 

2  น.ส.อัมพร  โกศล 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

3  น.ส.จุฑามาศ  โกศล 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

4  นางเกษร  เจริญตา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
5  นายไหว  เจริญตา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 

6  นายชัยวัฒน์  ประพาฬ 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติด
ล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 

สพม.28 

7  นางประไพ  หาไชย ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพม.28 
8  น.ส.ลภัสรดา  สิริเกียรต ิ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพม.28 
9  น.ส.พิชญธิดา  ศรีบุญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพม.28 

10  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพม.28 
11  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
12  น.ส.พิชญธิดา  ศรีบุญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
13  นางปริชาติ  วงค์เจริญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
14  นายธนาวิท  แสนสุขใส ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
15  นายกวี  ซุยทอง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
16  นายสุจิน  คูณเมือง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพม.28 
17  นายกวี  ซุยทอง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพม.28 
18  นายกวี  ซุยทอง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  สพม.28 
19  น.ส.กนกวรรณ  เคนสิน ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  สพม.28 
20  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 สพม.28 
21  นางปริชาติ  วงค์เจริญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 สพม.28 
22  น.ส.ทิชากร  อาจเอ่ียม ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 สพม.28 
23  นางชนิดา   เนตรแก้ว ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 สพม.28 
24  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
25  นางปริชาติ  วงค์เจริญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
26  นางคัคนางค์  พื้นผา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
27  น.ส.วราภรณ์   สมดี ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
28  น.ส.มุกญาดา  ชูเส้นผม ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 
29  น.ส.มะณี  ศรีสันต์ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สพม.28 
30  น.ส.มุกญาดา  ชูเส้นผม ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 
31  น.ส.มุกญาดา  ชูเส้นผม ชนะเลิศ  เหรียญทอง  ละครสั้นภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 
32  น.ส.ทรรศญา  พละศักดิ์  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  ละครสั้นภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 สพม.28 
33  นายทธ  ทองภามี ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สพม.28 



๕๑ 

 

 

 

ล าดับ คร ู รางวัล 
หน่วยงาน

ที่จัด 
34  นายพัชระ  วงค์เจริญ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สพม.28 
35  นายพิทยา  จันดาบุตร ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สพม.28 
36  นางสาคร  จันดาบุตร ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.28 
37  นายพิทยา  จันดาบุตร ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.28 
38  น.ส.สุวภรณ์  ชื่นจ าปา ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.28 

39  นายทองชัย  กอแก้ว 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

สพม.28 

40  นายรณกฤต  ก้อนภูธร 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

สพม.28 

41  ว่าท่ีรต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
42  น.ส.จิราพร  วงศ์ประเทศ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
43  นางวิชุดา  ต าหนง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-ม.6 สพม.28 
44  น.ส.สริดา  จ าปาหอม ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-ม.6 สพม.28 
45  นางวิชุดา  ต าหนง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สพม.28 
46  นางวิชุดา  ต าหนง ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สพม.28 

47  น.ส.ศิริญญา  สุตันตั้งใจ 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

48  นางวิชุดา  ต าหนง 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

49  นางฐิติพร  พรมโสภา 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

50  นายพิทยา  จันดาบุตร รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 สพม.28 
51  นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
52  น.ส.มาริษา  พานจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 

53  นายอนุศิษฏ์  โกศล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

สพม.28 

54  น.ส.วันวิสา  ไกรเพชร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

สพม.28 

55  นายพิทยา  จันดาบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทบินบรรทุก 

สพม.28 

56  นางสาคร  จันดาบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  สัมภาระ ม.4-ม.6 (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ม.1-ม.3 

สพม.28 

57  น.ส.วันวิสา  ประสพสุข รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
58  น.ส.ลภัสรดา  สิริเกียรต ิ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
59  นายอาคเนย์  มีคุณ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
60  นางคัคนางค์  พื้นผา รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
61  นางคัคนางค์  พื้นผา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
62  นายสันติ  ประการแก้ว รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
63  นายไพฑูรย์  กะมุล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
64  นายธนาวิท  แสนสุขใส รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 สพม.28 



๕๒ 

 

 

 

ล าดับ คร ู รางวัล 
หน่วยงาน

ที่จัด 
65  นายธนาวิท  แสนสุขใส รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
66  นางปริชาติ   วงค์เจริญ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
67  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพม.28 
68  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพม.28 
69  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพม.28 
70  น.ส.พิชญธิดา  ศรีบุญ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพม.28 
71  น.ส.สิริยาพร  บุษบิน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 สพม.28 
72  นายกวี  ซุยทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพม.28 
73  นายธนาวิท  แสนสุขใส รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพม.28 
74  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพม.28 
75  นายกวี  ซุยทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.28 
76  นายอานุภาพ  เรืองศรี รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.28 
77  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.28 

78  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

สพม.28 

79  นายกวี  ซุยทอง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 

สพม.28 

80  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 

สพม.28 

81  นางปริชาติ  วงค์เจริญ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 

สพม.28 

82  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
83  นางสุกิจ  ศรีปาน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 
84  น.ส.สิริยาพร  บุษบิน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 สพม.28 

85  นายทองชัย  กอแก้ว 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

สพม.28 

86  นายรณกฤต  ก้อนภูธร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

สพม.28 

87  นางกัลยาณี  ไชยธรรม 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 

สพม.28 

88  นางบุณิกา  สุริยะลังกา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 

สพม.28 

89  นางปริชาติ  วงค์เจริญ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

สพม.28 

90 
 ว่าที่รต.หญิงชนนาถ  วงศ์
ภักดี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

สพม.28 

91  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

สพม.28 

92  นางสมจิต  พ่วงจีน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 สพม.28 
93  นางสมจิต  พ่วงจีน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 สพม.28 



๕๓ 

 

 

 

ล าดับ คร ู รางวัล 
หน่วยงาน

ที่จัด 
94  น.ส.เพ็ญประภา  ทองแสน รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
95  น.ส.มลฤดี  บัวรินทร์ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 

96  นายพัชระ   วงค์เจริญ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

สพม.28 

97  นายอานุภาพ  เรืองศรี 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

สพม.28 

98  น.ส.มะณี  ศรีสันต์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 
99  น.ส.มะณี  ศรีสันต์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 

100  น.ส.ทรรศญา  พละศักดิ์  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 

101  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

สพม.28 

102  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

สพม.28 

103  นายสุจิน  คูณเมือง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพม.28 
104  นางประไพ  หาไชย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 สพม.28 
105  นายอาคเนย์  มีคุณ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 สพม.28 
106  นางปริชาติ   วงค์เจริญ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สพม.28 
107  นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพม.28 
108  นายทองชัย  กอแก้ว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพม.28 
109  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพม.28 
110  น.ส.ศิริญญา  สุตันตั้งใจ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 สพม.28 
111  น.ส.ณิชาภัส  ประจญ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 สพม.28 

112 
 ว่าที่รต.หญิงชนนาถ  วงศ์
ภักดี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

113  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

114  นายไหว  เจริญตา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพม.28 
115  นางเกษร  เจริญตา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพม.28 
116  นายไหว  เจริญตา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สพม.28 
117  นางเกษร  เจริญตา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สพม.28 
118  นางกัลยาณี  ไชยธรรม รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพม.28 
119  นางบุณิกา  สุริยะลังกา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพม.28 

120  นางกัลยาณี  ไชยธรรม 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 

สพม.28 

121  นางบุณิกา  สุริยะลังกา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 

สพม.28 

122  น.ส.สันธิฌา  สายจันทร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.4-ม.6 สพม.28 

123  นางสาคร  จันดาบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทร
วิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6 

สพม.28 

124  นางวิชุดา  ต าหนง รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
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125  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

126  นางบุษบา  แสงศิริ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

127  นางคัคนางค์  พื้นผา รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 สพม.28 
128  นายสันติ  ประการแก้ว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 สพม.28 
129  นายไพฑูรย์  กะมุล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
130  น.ส.มะณี   ศรีสันต์ รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 สพม.28 
131  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  สพม.28 
132  น.ส.จิราพร  วงศ์ประเทศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  สพม.28 

133  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

134  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

135  นายสุจิน  คูณเมือง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญเงิน  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 สพม.28 

136  นายสุจิน  คูณเมือง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

137  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

สพม.28 

138  นางกัลยาณี  ไชยธรรม 
เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 

สพม.28 

139  นางบุณิกา  สุริยะลังกา 
เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 

สพม.28 

140  นางสาคร  จันดาบุตร เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 สพม.28 
141  นายอานุภาพ  เรืองศรี เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
142  นายธนาวิท  แสนสุขใส เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 สพม.28 
143  น.ส.จุไรรัตน์  แก้วอาสา เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  สพม.28 
144  น.ส.ศิริญญา  สุตันตั้งใจ เหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 สพม.28 
145  นางสมจิต  พ่วงจีน เหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 สพม.28 
146  น.ส.ศิริญญา  สุตันตั้งใจ เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพม.28 
147  น.ส.ณิชาภัส  ประจญ เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพม.28 
148  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพม.28 
149  น.ส.จิราพร  วงศ์ประเทศ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพม.28 
150  นางปริชาติ   วงค์เจริญ เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 สพม.28 
151  นายธนาวิท  แสนสุขใส เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 สพม.28 
152  นายธนาวิท  แสนสุขใส เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพม.28 
153  นางปริชาติ   วงค์เจริญ เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพม.28 
154  นายทองชัย  กอแก้ว เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพม.28 
155  น.ส.อัมพร  โกศล เหรียญทอง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 สพม.28 
156  นายธนาวิท  แสนสุขใส เหรียญทอง  การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สพม.28 
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157  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.28 
158  นายปรีชา  พูลเพิ่ม เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.28 
159  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.28 
160  นายปรีชา  พูลเพิ่ม เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.28 
161  น.ส.อมรา  โทนะพันธ์ เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพม.28 
162  น.ส.ศิริญญา  สุตันตั้งใจ เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 สพม.28 
163  น.ส.วันวิสา  ประสพสุข เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพม.28 
164  น.ส.ลภัสรดา  สิริเกียรต ิ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพม.28 
165  น.ส.สริดา  จ าปาหอม เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
166  น.ส.สุวภรณ์  ชื่นจ าปา เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.28 
167  นายชัยวัฒน์  ประพาฬ เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.28 
168  นางฐิติพร  พรมโสภา เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพม.28 
169  น.ส.มะณี  ศรีสันต์ เหรียญเงิน  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.28 
170  ว่าท่ีรต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
171  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
172  น.ส.สิริยาพร  บุษบิน เหรียญเงิน  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพม.28 
173  นายชนะพล  เนตรแก้ว เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
174  นายธนวัฒน์  แก้ววิชัย เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพม.28 
175  นางปริชาติ   วงค์เจริญ เหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 สพม.28 
176  นายทองชัย  กอแก้ว เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สพม.28 
177  นายกวี  ซุยทอง เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  สพม.28 
178  นางวิชุดา  ต าหนง เหรียญเงิน  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพม.28 
179  น.ส.สริดา  จ าปาหอม เหรียญเงิน  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพม.28 
180  นายธนาวิท  แสนสุขใส เหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 สพม.28 
181  ว่าท่ีรต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี เหรียญเงิน  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
182  น.ส.จิราพร  วงศ์ประเทศ เหรียญเงิน  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพม.28 
183  นางปริชาติ   วงค์เจริญ เหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สพม.28 
184  น.ส.กุลธิดา  ดวงแก้ว เหรียญเงิน  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพม.28 
185  น.ส.วรุณทิพย์  มณีวงศ์ เหรียญเงิน  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพม.28 
186  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม.28 
187  นายสุจิน  คูณเมือง เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม.28 
188  นายกวี  ซุยทอง เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพม.28 
189  น.ส.กุลธิดา  ดวงแก้ว เหรียญเงิน  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 สพม.28 
190  น.ส.สันธิฌา  สายจันทร์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 สพม.28 
191  นายพิทยา  จันดาบุตร เหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  สพม.28 
192  ว่าท่ีรต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี เหรียญทองแดง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
193  น.ส.นิภาภรณ์  ยุวะบุตร เหรียญทองแดง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.28 
194  สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณติศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพม.28 
195  นายราม  โสวัน เหรียญทองแดง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณติศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพม.28 
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ส่วนท่ี  6  สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 1)   สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
       โรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา  ตั้งอยู่ใกลห้ลายหมูบ่้านเช่นชาวบ้านเสียว  บ้านโนนใหญ่  บ้านโนน
ใหลห่นองเลงิ  บ้านไร่เจริญ ซึง่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาวัดจะเป็น
ศูนย์รวมของชาวบ้านที่ไปท าบุญและกจิกรรมต่าง ๆ ที่วัดเปน็ประจ านอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของหมูบ่้านนี้ยังมรีักษาไว้เป็นเอกลักษณ์  เช่น  การอุปสมบท  การท าบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเวส,  
ประเพณีบญุข้าวสารท,  ประเพณีแห่นางดง้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดจ านวน  3  แห่งทีเ่ป็นศูนย์รวม
วัฒนธรรมของชาวพุทธ ได้แก่ วัดบ้านเสียว  วัดปุาเบญจลักษ์  วัดปุาบ้านโนนใหญ่ 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ชุมชนในถ่ินน้ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ส่วนอาชีพอื่น  เช่น  รับราชการ  ค้าขาย  นักธุรกิจ  
ค่อนข้างน้อย  และมีค่านิยมในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ซึ่งนอกเหนอืจากท านาก็ไม่มีอาชีพเสริม  
ประชาชนในพื้นที่แถบนี้ค่อนข้างยากจน 

3)  สภาพทางการเมืองและการปกครอง 
            โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่  5  ต าบล  ประกอบด้วย  ต าบลเสียว
ต าบลหนองงูเหลือม  ต าบลหนองหว้า  ต าบลหนองฮาง    และต าบล  ต าบาลท่าคลอ้  มีองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลรวม  1  แห่ง    
 4)  หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน 
 1. ที่ว่าการอ าเภอเบญจลักษ์ 
 2. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
 3. องค์การบรหิารส่วนต าบลเสียว 
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 5.  สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเบญจลักษ์ 
 6.  สถานีอนามัยต าบลเสียว 
 7.  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเบญจลกัษ์ 
 8.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเบญจลักษ์ 

5)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) 
จากผลการจัดการศึกษาด้านการบรหิารจัดการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 

มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี ้
จุดแข็ง 
1. มีนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ไมซ่ับซอ้น ท าให้การบริหารมีความคล่องตัว 
3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเปูาประสงค์การจัดการศึกษาที่ชัดเจน และมกีารก าหนด

จากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทกุฝุาย 
4. มีการมอบหมายงาน  มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และระบบการท างานของบุคลากรชัดเจน 
5. มีเปูาหมายการใหบ้ริการทางการศึกษาครอบคลุมพื้นทีบ่ริการและทกุกลุ่มเปูาหมาย 



๕๗ 

 

 

 

6. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. ผู้เรียนมีจ านวนมากขึ้น 
8.  โรงเรียนรบัได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในการจัดการศึกษา 
จุดอ่อน 

1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  5  ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน 
2. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รอ้ยละ  30 ขาดความรู้ ทักษะ และความช านาญการด้าน

การวิจัยเพื่อพฒันา 
3. อัตราก าลงัไม่เพียงพอ 
4. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ  ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
5. นักเรียนบางส่วนยังมปีัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม 
6. ร้อยละของนักเรียนอ่านไมอ่อกเขียนไม่ได้มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 
7. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
8. การนิเทศติดตามของฝุายบรหิารยงัไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
9. นักเรียนขาดนสิัยรักการอ่าน 
10. ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ไมห่ลากหลาย  และการวัดประเมินผลไมห่ลากหลาย 

6)  สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส  อุปสรรค) 

โอกาส  

1. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษา มีนโยบายและแนวทางการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  มีความสะดวกและคล่องตัว 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา มี
ยุทธศาสตร์เฉพาะเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ทุกระดับ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา มีการ
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องต่อความต้องการ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา มี
โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา 

5. นโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา มีโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่ชัดเจน 

อุปสรรค 

1. ผู้ปกครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2. สภาวะเศรษฐกจิของประเทศถดถอย ประชาชนหันไปให้ความส าคัญกบัปญัหาเศรษฐกจิ

ภายในครอบครัว 
3. สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวแตกแยก มีแนวโน้ม   เพิ่มสูงข้ึน 
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ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม  
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เมื่อวันที่ 22 – 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2554 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา   
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ท่ีได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบง่ช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.12 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู ้และเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 9.16 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการสง่เสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 83.76 ดี 
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จุดเด่น  
1.   ด้านผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์      
ของสถานศึกษา ท าให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมีน้ าหนัก ส่วนสงู สมรรถภาพทางกาย เป็นไป
ตามเกณฑร์ู้จักการดูแลช่วยเหลอืตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ ดนตรี การ
แสดงรีวิวประกอบเพลง นักเรียนส่วนมากเป็นลูกที่ดี และรูจ้กัการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ กตัญญูรู้คุณ รูจ้ักประกอบอาชีพสุจริต รับจ้างกรดียางในเวลากลางคืน และสามารถเรียนต่อใน
เวลากลางวันได้ เก็บขยะ ท าความสะอาดบริเวณวัด พัฒนาชุมชนได้ มีความใฝุรู้ใฝุเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีได้ 
รักการเรียนรูจ้ากการอ่าน การเขียนและฟงั สามารถคิด ประดิษฐ์ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ โคมไฟจากกลา
มะพร้าว กระถางปลูกกล้วยไม้จากใยมะพร้าว สนองตอบความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนทีเ่ป็นผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม และเอกลักษณ์ของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศีกษาสามารถแก้ไขปญัหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 วิชาหลัก ได้ผลพัฒนาข้ึน และการแก้ปญัหาโดย
ด าเนินการตามโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ผล
เป็นแบบอย่างได้ดีมาก 

2.   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารและรองผู้อ านวยการมีความรบัผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้เหมาะสม และ
ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม โดยเฉพาะผูอ้ านวยการ มีทักษะการบริหารมอือาชีพ โน้มน้าวผู้ร่วมงานให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางานได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด ด าเนินงานตามแผนเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาเป็นผู้เรียนยุคใหม่ใส่
ใจการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ทีห่ลากหลาย 

3.   ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาส่งเสริมครูให้เกิดการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นครูมืออาชีพในวิชาที่สอน มีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครทูุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ   ครูมีการก าหนดเปูาหมายของสาระการเรียนรู้มกีาร วิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายบุคคล แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกบัความสามารถของผูเ้รียน จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู ้ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ใหโ้อกาสผูเ้รียนดี เรียนได้เร็วมีช่องทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

4.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที่
สามารถสะทอ้นประสทิธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับ ดี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามล าดับจากคะแนนน้อยไปหามากคือ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ 
ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาขาดการจัดการศึกษาที่ดีในการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาที่น าไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาขาดการประเมินแบบทดสอบ 
เครื่องมือวัดทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา และน าผลการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 

4.   ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางส่วนขาดการด าเนินการที่ดีในการพฒันาเครือ่งมอืการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร และเทียบเคียงแบบทดสอบ O – net สทศ. ครบูางส่วนขาดการประเมินการสอนของตนเอง และ
ขาดการวิเคราะห์ผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 1.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรร่วมกันวิเคราะหห์าสาเหตุและจุดออ่นของผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจัง
ทั้งระบบ วิธีการแก้ไขและการพฒันาแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ และผูเ้รียนแตล่ะคนซึง่มีความแตกต่างกัน 
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเฉพาะเพื่อแกป้ัญหา ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและมีการนเิทศติดตามผล
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จัดท าความก้าวหน้าของผูเ้รียนเปน็รายบุคคล เพือ่ใหผู้้เรียน ครู และผู้ปกครอง 
ร่วมกันประเมินความส าเรจ็  
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิดตลอดเวลา เช่น ให้ท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
และฝกึการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต การใช้ค าถามกระตุ้นใหผู้้เรียนรูจ้ักคิด ส่งเสริมการท างานกลุ่ม ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

3) การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็น 
ระบบ มีการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนแตล่ะคน ซ่อมเสริมให้ตรงกับความจ าเป็น จัดให้มี การ
ทดสอบความก้าวหน้าเป็นระยะและแจ้งใหผู้เ้รียนทราบเพื่อเป็นก าลังใจและรู้จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง 
 ๒.   มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการกระตุ้น
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทุกขั้นตอน และส่งเสริม
ให้มีการจัดท าหลกัสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมตัง้แต่การวางแผน การปฏิบัติจนถึงข้ันตอนการประเมินผล 
  3.   มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพฒันาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผูเ้รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและ
น ามาใช้ปรับปรงุและพัฒนาตนเองการวิเคราะหผ์ลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันา
ผู้เรียน รวมทัง้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
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คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายสฤษดิ ์   สมทิพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

นายวัชระ    กรมพะไมย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 
นายบรรจง สีค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 
นายธวัชชัย ลือชา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 

 
คณะท างาน 
 นายสุปรีชา   จ าปารัตน์   ประธาน 
 นางสาววราภรณ์   สมดี    กรรมการ 

นางสาวประสบพร  ไชยสาร  กรรมการ  
นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  กรรมการ 
นายเวชกรณ์  กรมพะไมย   กรรมการ 
นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงิชนนาถ   วงศ์ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
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