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รายงาน ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  1  ขอ้มลูทั่วไป 

ประวัติโรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา 
 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม 2522  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม”  ตั้งอยู่
เลขที่ 71 หมู่ 11 ต าบลเสียว  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 79 ไร่ 2 งาน 80 
ตารางวา  สร้างข้ึนโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรต าบลเสียวและต าบลใกล้เคียงเปนนอาคารชั่วคราว
ขนาด 7 x 54 เมตร  6 ห้อง  เปนนโรงเรียนสหศึกษารับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)  
พ.ศ. 2536  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม เปนนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ตาม

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

และเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา   
พ.ศ. 2546  น าร่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน

ในฝัน  
พ.ศ. 2548  เข้ารับการประเมินเปนนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
พ.ศ. 2554  ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษารอบสาม 
พ.ศ. 2559  ผ่านการประเมินเปนนโรงเรียน 
พ.ศ. 2560  ผ่านการประเมินเปนนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัจจุบันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระยะทางจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ถึงโรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง  64  กิโลเมตร 
 

  



๒ 
 

 

 

สญัลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
ตราประจ าโรงเรียน 

 

ช่อใบเสียว 22 ใบ   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนคือ ปี พ.ศ.  2522 
เลข 5 ไทย    เขตพ้ืนที่บริการ  5  ต าบลในอ าเภอเบญจลักษ์ 

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

 

 

  สีแสด   ปัญญาอันเฉียบแหลม 
   สีเทา    มันสมองอันชาญฉลาด 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน     

 
         “ต้นเสียว” 

อักษรย่อ บ.พ. 
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ที่ตั้งและผังการเดินทาง 
ภาพที่  1  แสดงที่ตั้งและผังการเดินทาง 

 
 

ที่ตั้ง 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 านวนพื้นที่ 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  ผู้บริหารและระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายสนั่น   ไสว 15  พฤษภาคม  2522  - 1  ตุลาคม   2527 
2 นายสุรศักดิ์    ดวงแก้ว 1  ตุลาคม  2527  - 5  พฤศจิกายน 2535 
3 นายธีรชัย   บุพศิริ 5  พฤศจิกายน  2535  - 30  กันยายน  2541 
4 นายประมวล   เงาศรี 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 นายสฤษดิ์    สมทิพย์ 9  พฤศจิกายน  2559     - 30 กันยายน 2560 
8 นายภูมิภัทร      มาลี 16 พฤษภาคม 2561  ปัจจุบัน 
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คณะผู้บริหาร 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

นายภูมิภัทร  มาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 
นายวัชระ   กรมพะไมย 

รอง ฯ ฝ่ายแผนงาน,บริหาร
งบประมาณและฝ่ายบริหาร                 

งานทั่วไป,ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายบรรจง  สีค า 
รอง ฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานบุคคลและฝ่ายอาคาร

สถานที ่
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คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  พ.ศ. 2559-2562 
 

1. นายอัครเดช  จันทรมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธาน 
2. นายมนูญ   ด าลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
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5. นายหมอน  คูหา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6. นายสถิตย์  ค าแฝง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. นายอัศนี  ชินชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายสังข์ทอง  ปรัสพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
9. นางสาวณัชณิชา  ค าหยาด ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
10. นางวิชุดา  ต าหนง  ผู้แทนครู    กรรมการ 
11. นายชัยยงค์  สลักค า  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
12. พระอธิการส ารวย  สังวะโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
13. พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
14. จ.ส.อ.ชัยอนันต์  พ้ืนผา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
15. นายภูมิภัทร  มาลี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่  2  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง 
ภาพที่  3  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง 

 

 

 

  

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายแผนงานและบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานวางแผนงานด้าน
วิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. งานพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
5. การจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอน 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
7. การวัดผลและประเมินผล 
8. งานทะเบียนวัดผล 
   และนักเรียน 
9. งานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลDMC 
10. งานนิเทศการจัด
การศึกษา 
11. งานด าเนินงานบริหาร
กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ 
12. งานสร้างโอกาสให้กับ

นักเรียน 
13. งานยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
14. งานวิจัยและพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา 
15. งานสถานศึกษาต้น 
แบบเรียนรวม 
16. งานระบบผลการเรียน
นักเรียนSGS 
17. งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลย ี
18. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 
19. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     วิชาการ 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2.งานวางแผนพัฒนา 
    โรงเรียน 
3. งานการจัดองค์กร 
4. งานการจัดระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานการจัดระบบ 
    ประกันคุณภาพ 
    ภายใน 
6. งานการควบคุมภายใน 
7. งาน ICT และจัด 
    ระบบคอมพิวเตอร์ 
    เพื่อการบริหารและการเรียน

การสอน 
8. งานนโยบาย และ 
     โครงการพิเศษ 
9. งานบริหารการเงิน 
    และบัญชี 
10. งานรับเงิน จ่ายเงิน 
   และสวัสดิการ 
11. งานท าหลักฐาน 
   การเงิน การบัญชี 
   และการเก็บรักษาเงิน 
12. งานบริหารงานพัสดุ และ
สินทรัพย์ 
13. งานระดมทรัพยากร เพื่อ
การศึกษา 
14. งานสวัสดิการครู  
 และนักเรียน 
15. งานประเมินผล 
16.  การด าเนินงาน 
   การเงิน และพัสดุ 
 17. การด าเนินงาน 
     แผนงานและ 
     ประกันคุณภาพ 
 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานพัฒนาบุคลากร 
4. งานทะเบียน และ 
   สถิติข้าราชการครู 
   ลูกจ้าง และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
5. งานวางแผนงานธุรการ 
6. งานบริหารงานธุรการ 
7. งานบริหารงาน 
   สารบรรณ 
8. งานปฏิคม 
9. งานประเมินผล 
   การด าเนินงานธุรการและงาน

บุคคล 
 

1. งานส านักงานฝ่าย 

2. งานอาคารสถานที่ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3. งานส่งเสริมสุขภาพ 

   อนามัยและโภชนาการ 

4. งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่เกียรติประวัติของ
โรงเรียน 

5.งานชุมชน ภาคีเครือข่ายและ
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. งานสถานศึกษาพอเพียง 
7. งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา วัสดุและ
อาคารสถานที่ 
8. งานลูกจ้างประจ า 
     และชั่วคราว 
9. ความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิดชอบบริเวณภายใน
โรงเรียน 
10. งานเวรยามและ 
     รักษาความปลอดภัย 
     ในสถานศึกษา 
11. งานยานพาหนะ 
12. งานโสตทัศนศึกษา 

13. งานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
14. งานธนาคารโรงเรียน 
15.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
16. งานบริการห้องเรียนจัด
บรรยากาศ 
17.งานบริหารงานสารบรรณ 
 

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

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

5. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

6. งานระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
7. งานส่งเสริม 

ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

8. งานหัวหน้าระดับ 
9. งานครูที่ปรึกษา 
   ประจ าชั้น 
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. งานเสริมสร้าง 
    นักเรียน ด้านกีฬา 
12. งานเสริมสร้าง 
    นักเรียนด้านศิลปะ   
    ดนตรี และนาฏศิลป์ 
13. งานป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
14. งานป้องกันอุบัติเหตุ

นักเรียนและงานจราจร 
15. งานเวรประจ าวัน 
16. งานเครือข่าย 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
17. งานประเมินผล 
     การด าเนินงาน 
     กิจการนักเรียน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียน 
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ส่วนที่  3  แนวทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
    โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พนัธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วม
พัฒนา 
6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 

5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

6. ด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 

8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

 

 

 



๙ 
 

 

 

อตัลักษณ์ (Identity) 
 “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน  
   “ปัญญา  โลกัสมิ  ปัชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 

ค าขวัญของโรงเรียน  
 เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬา  เพ่ือพัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

เอกลักษณ์    
“สร้างคนดี  มีความรู้ สู่สังคม” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน   
ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน   
มุ่งม่ัน  ทุ่มเท  เสียสละ   

ค่านิยม 
  ดี  เก่ง  มีวินัย  ได้มาตรฐาน 
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นโยบายโรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา 
 1.  ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเปนนส าคัญ 
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
 7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 8. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษา 

เป้าหมายโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปนนระบบ มีความรู้และทักษะที่จ าเปนนตามหลักสูตร     
มีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เปนนผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 5. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ภาพความส าเร็จโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ผู้เรียน 
 เปนนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดอย่างเปนนระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถใน
การสื่อสาร น าเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ครู 
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 เปนนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
ผู้บริหาร 
 เปนนผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
โรงเรียน 
 เปนนโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร 
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เปนนที่ยอมรับของชุมชน 
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คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และท าหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
1.2  ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.3  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ 
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  พฤติกรรมบ่งช้ี 
  2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
  3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 
  3.3  มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน พ่ี และน้องในโรงเรียนของ
ตนเองและโรงเรียนในเครือฯ 
 4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเปนน
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการท างาน 
  4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  4.3 สามารถจ าแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  5.1 สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน 
  5.2 ไม่แสวงหาอ านาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ 
  5.3 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  6.1 มุ่งม่ัน บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการท างานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 7. รักความเปนนไทย 
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
  7.2 ปฏิบัติตนให้เปนนประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามอันเปนน
เอกลักษณ์ของชาติ 
 8. มีจิตสาธารณะ  เปนนบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน  
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  8.2 เคารพและรับฟังค าแนะน าสั่งสอนของพ่อแม่และครู 
 8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนนความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเปนนประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเปนนระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เปนนความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

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

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เปนนความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
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จ านวนนักเรียน 

ขอ้มูลนักเรียน 
 1.  เขตพ้ืนที่บริการ  มี 5 ต าบล  ได้แก่  ต าบลเสียว  หนองหว้า  หนองฮาง  หนองงูเหลือม  และ
ท่าคล้อ 

 2.  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  985 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่  2  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561(ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562) 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 78 92 170 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 89 82 171 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 111 97 208 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 18 278 271 549 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 46 114 160 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 48 81 129 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 51 96 147 
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 145 291 436 

รวมทั้งหมด 34 423 562 985 
ที่มา : งานทะเบียน  ข้อมูล  (ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562) 

ภาพที่  4  แสดงนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2561 
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3.  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย  985  คน  คิดเปนนร้อยละ  100 
4.  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 964 คน คิดเปนนร้อยละ 93.86 

5.  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  34  คน  คิดเปนนร้อยละ  3.31 

6.  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ – คน  คิดเปนนร้อยละ  0 

7.  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ – คน  คิดเปนนร้อยละ  0 

8.  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน – คน  คิดเปนนร้อยละ  0 

9.  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น – คน  คิดเปนนร้อยละ  0 
10.  จ านวนนักเรียนที่จบหลกัสูตร 

 10.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน   163   คน  คิดเปนนร้อยละ  92.61 
 10.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน   160   คน  คิดเปนนร้อยละ  91.43 
11.  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ  1 : 20 
12.  อัตราส่วนห้องต่อนักเรียนเท่ากับ  1  : 40 
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ตารางที่  3   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน    
ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ระดับชั้น จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 
2561 2559 2560 2561 

ม.1 6 5 6 212 159 167 
ม.2 7 5 6 245 168 170 
ม.3 7 7 6 292 224 212 
รวม 18 20 18 623 749 549 
ม.4 7 6 6 282 196 178 
ม.5 7 6 5 239 209 131 
ม.6 7 7 5 257 225 143 
รวม 21 19 16 778 630 452 
รวมทั้งสิ้น 39 39 34 1,401 1,379 1,001 

ที่มา : งานทะเบียน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา) 
 
ภาพที่  5   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน    

ปีการศึกษา 2559 - 2561 
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ข้อมูลครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ต าแหน่ง ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท 
ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เลขท่ี วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก 
1 นายภูมภิัทร  มาล ี 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 นางวิชุดา  ต าหนง คร ู ช านาญการพิเศษ 2660 ค.บ.  การวัดผลการศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
5 นายไหว  เจริญตา คร ู ช านาญการพิเศษ 121696 ค.บ.  อุตสาหกรรมศลิป ์        -    
6 นางเกษร  เจริญตา คร ู ช านาญการพิเศษ 79462 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป         -    
7 นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม คร ู ช านาญการพิเศษ 109994 ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป  ปว.บ. การบริหาร

การศึกษา 
ค.ม.  การบริหารการศึกษา  

8 นายอาคเนย ์ มีคุณ คร ู ช านาญการพิเศษ 79464 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
9 นางคัคนางค ์ พื้นผา คร ู ช านาญการพิเศษ 112694 ค.บ.  เกษตรกรรม  ปว.บ. วิชาชีพ

ผู้บริหาร 
รป.ม.  รัฐประศาสตร ์ 

10 นางสมจิต  พ่วงจีน คร ู ช านาญการพิเศษ        
11 นางอ านวย  ไชยชนะ คร ู ช านาญการพิเศษ 129211 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ  ปว.บ. วิชาชีพ

ผู้บริหาร 
   -    

12 นางกัลยาณ ี ไชยธรรม คร ู ช านาญการพิเศษ 121700 ค.บ.  คหกรรม      ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  
13 นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย ์ คร ู ช านาญการพิเศษ 79465 ศษ.บ.  วิทย์ ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
14 นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์ คร ู ช านาญการพิเศษ 116576 กศ.บ.  วิทย์ ฟิสิกส์      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
15 นางสาวสันธิฌา สายจันทร ์ คร ู ช านาญการพิเศษ 126027 ศษ.บ.  ภาษาไทย      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
16 นางชนิดา  เนตรแก้ว คร ู ช านาญการพิเศษ 121697 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      - - 
17 นางคมคิด  ศรสีุข คร ู ช านาญการพิเศษ 122072 ค.บ.  ฟิสิกส ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
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18 นางบุณิกา  สุริยะลังกา คร ู ช านาญการพิเศษ 121699 ค.บ.  บรรณารักษศาสตร ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
19 นางสาววราภรณ ์ สมด ี คร ู ช านาญการพิเศษ 79467 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      ค.ม.  การบริหารการศึกษา  
20 นายทธ  ทองภามี คร ู ช านาญการพิเศษ 41327 ศศ.บ.  ฟิสิกส ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
21 นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ คร ู ช านาญการพิเศษ 572(สข2) ค.บ.  ภาษาไทย         -    
22 นางสาวสรดิา  จ าปาหอม คร ู ช านาญการพิเศษ 39394 ศษ.บ.  คณิตศาสตร ์        -    
23 นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ู ช านาญการพิเศษ 79463 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การ

กีฬา  
    ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

24 นางบุษบา  แสงศิริ คร ู ช านาญการพิเศษ 2708 วท.บ.  เคม ี     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
25 นางสาวมาริษา  พานจันทร์ คร ู ช านาญการ 1490 ส วท.บ.  ชีววิทยา      กศ.ม.  การบริหารการศึกษา  
26 นางปวีณา  กระจัดกลาง คร ู ช านาญการ 3128 ค.บ.  คณิตศาสตร ์     ค.ม.  วิจัยและประเมินผล

การศึกษา  
27 นางสุกิจ  ศรีปาน คร ู ช านาญการ 31341 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
28 นางปริชาต ิ วงค์เจริญ คร ู ช านาญการ 79473 ศษ.บ. 

/ 
วท.บ. 

 วัดผลประเมินผล
การศึกษา / 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

    ค.ม.  การพัฒนาหลักสตูร
และการเรียนการสอน  

29 นายธนวัฒน์  แสงตะวัน คร ู ช านาญการ 2910 ค.บ.  สังคมศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
30 นางสาวนฤมล  พื้นผา คร ู ช านาญการ 216 ค.บ.  คณิตศาสตร ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
31 นางนิศาชล  ค ามอน คร ู ช านาญการ 3486 ค.บ.  เคม ี     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
32 นางสาวนิภาภรณ ์ ยุวะบุตร คร ู ช านาญการ 77127 วท.บ.  วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ 
    ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

33 นางสาวอัมพร  โกศล คร ู ช านาญการ 109998 ค.บ.  คณิตศาสตร ์     ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  
34 นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู - 6773 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
35 นางสาวทรรศญา  พละศักดิ ์ คร ู ช านาญการ 129213 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
36 นายมานะ  แสงศิร ิ คร ู ช านาญการ 119008 วท.บ.  เคม ี        -    
37 นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว คร ู ช านาญการ 49243 ศศ.บ.  ภาษาไทย      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
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38 นางสาวสิรยิาพร  บุษบิน คร ู ช านาญการ 4785(สข
2) 

ค.บ.  คณิตศาสตร ์     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

39 นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน คร ู ช านาญการ 7298(สข
2) 

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  

40 นางสาววันวิสา  ประสพสุข คร ู - 3357 รป.บ.  การบริหารองค์การ      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
41 นางสาวอุบลรตัน ์ เจตินัย คร ู ช านาญการ 54925 ค.บ.  คณิตศาสตร ์        คณิตศาสตร ์  
42 นายกว ี ซุยทอง คร ู - 3109 ศศ.บ.  ดนตรสีากล      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
43 นายไพฑูรย ์ กะมุล คร ู - 3114 ค.บ.  สังคมศึกษา         -    
44 นายอานุภาพ  เรืองศร ี คร ู ช านาญการ 3069 ค.บ.  พลศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
45 นางสาววรุณทิพย ์ มณีวงศ ์ คร ู - 79476 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร  
       -    

46 นางสาวลภสัรดา  สิรเิกียรต ิ คร ู - 115549 ศศ.บ.  รัฐศาสตร์(บริหารรัฐ
กิจ)  

       -    

47 นายธนาวิท  แสนสุกใส คร ู - 711101   ศิลปศึกษา      ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
48 นางรัตนาภรณ ์ มะลัยทอง คร ู - 67798 บธ.บ  การเงิน  ปวค. วิชาชีพครู ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
49 นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ คร ู  3581 กศ.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป         -    
50 นายชัยวัฒน์  ประพาฬ ครูผู้ช่วย - 9038 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ปวค. วิชาชีพครู ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  
51 นางสาววันวิสา ไกรเพชร ครูผู้ช่วย - 10197   ฟิสิกส ์     
52 นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย - 840 วท.บ.  สง่เสรมิการเกษตร      
53 นายธนพัฒน์  ใจตรง ครูผู้ช่วย - 9072 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ      
54 นายธิตทิวา  หาลวย ครูผู้ช่วย - 122794 ค.บ.  พลศึกษา         -    
55 นายศรายุทธ  ประสานศร ี ครูผู้ช่วย - 14767 ศศ.บ.  ดนตรสีากล         -    
56 นางสาวพชรพร  วิโรจน์กลูทอง ครูผู้ช่วย - 5181(สข2) กศ.บ.  จิตวิทยาการแนะแนว         -    
57 นายไพศาล  พุฒพันธ ์ ครูผู้ช่วย - 126026 ค.บ.  ภาษาไทย         -    
58 นายยศพันธ์  สุขกาย ครูผู้ช่วย - 311 ค.บ.  สังคมศึกษา         -    
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59 นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา ครูผู้ช่วย - 5637 ค.บ.  คณิตศาสตร ์        -    
60 นายวรวุฒ ิ อินทรา ครูผู้ช่วย - 312 ค.บ.  อุตสาหกรรมศลิป ์        -    
61 นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ ์ ครูผู้ช่วย - 5475 ศศ.บ.  นาฏศิลป์และการ

ละคร  
ป.วค. ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู 
   -    

62 นางสาววัชราภรณ ์ ศาลารัตน ์ ครูผู้ช่วย - 5483 ศศ.บ.  ภาษาจีน  ป.วค. ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู 

   -    

63 นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค ์ ครูผู้ช่วย - 6080 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      
64 นางสาวสุวภรณ ์ ช่ืนจ าปา พนักงานราชการ - พนง 2 วท.บ.  วิทยาศาสตร์การกีฬา      
65 นายสุจิน  คูณเมือง พนักงานราชการ - พนง 4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ      
66 นายชนะพล  เนตรแก้ว พนักงานราชการ - พนง 5 ศศ.บ.  รัฐประศาสนศาสตร ์     
67 นางสาวอมรา  โทนะพันธ ์ พนักงานราชการ - พนง 7 วท.บ.  คณิตศาสตร ์        -    
68 นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคณุ พนักงานราชการ - พนง 8 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ        -    
69 นายเวชกรณ ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ - พนง 9 ค.บ.  นวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา  
      -    

70 นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ - พนง 10 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น         -    
71 นายตรีชาต  เกสร พนักงานราชการ - พนง       
72 นางสาวฐิติพร  พรมโสภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ - พล 2    นิติศาสตร ์        -    
73 นางสาวมะณ ี ศรีสันต ์ ครูอัตราจ้าง - คจ 1 ศศ.บ.  ภาษาจีน         -    
74 นางสาวศจีพันธ ์ เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง - คจ 4 วท.บ.  ชีววิทยา         -    
75 นายธวัชชัย  ดวงมณี ครูอัตราจ้าง         
76 Mr.Paul Ge0rge Worby ครูอัตราจ้าง

ต่างชาติ 
-             -    

77 นายพิทยา  ชาคาร ครูอัตราจ้าง -        
78 นายประจักษ ์ สะอาด ครูช่วยสอน - 26290 ค.บ.  พลศึกษา         -    
79 นายถาวร  พันธ์ดี นักการภารโรง - ลจ 3           -    
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80 นายไพบูลณ ์ สุวรรณค า ยาม - ลจ 5  -     
81 นายฉวี  ภยัปัด นักการภารโรง - -   -    - 
82 นายประยรู  วิชา นักการภารโรง - -  -    - 
83 นายนนท์  กล้าหาญ ยาม - -       



 

 

 

ตารางที่  4  ข้อมูลครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่งและเพศ  ปีการศึกษา  2561 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
2.  รองผู้อ านวยการ 2 - 2 
3.  ข้าราชการครู    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 5 9 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 8 9 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 4 5 
     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 3 8 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 7 8 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 2 5 
     กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 5 8 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 9 10 
     แนะแนว - 1 1 
4.  ครูช่วยสอน 1 - 1 
5.  พนักงานราชการ 4 4 8 
6.  ช่างไม้ 4 1 - 1 
7.  ครูอัตราจ้าง - - - 
8.  พนักงานธุรการ - - - 
9.  ครูพ่ีเลี้ยง - 1 1 

         10.  ลูกจ้างชั่วคราว 3 - 3 
รวมทั้งหมด 36 47 83 

*ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่  6  ข้อมูลครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่งและเพศ  ปีการศึกษา  2561 
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ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คร ู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย หญิง 



 

 

 

ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่ง   
ปีการศึกษา  2559-2561 

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผู้บริหาร 4 4 4 
คร ู 54 63 61 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 58 67 65 
ครูช่วยสอน 1 1 1 
พนักงานราชการ 11 11 8 
ครูอัตราจ้าง 8 6 6 
รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 19 17 15 
รวมทั้งสิ้น 77 84 80 
*ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของปีการศึกษานั้นๆ 
 
ภาพที่  8  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครูและบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่ง 
              ปีการศึกษา  2559-2561 
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ขอ้มูลอาคารและสถานที่ 
ตารางที่  8  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

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

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 ) 
อุตสาหกรรมศิลป์ 

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 อาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง   

9 บ้านพักครู 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 ที/่27 

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

12 ถังเก็บน้ าฝน คสล.ฝ.33 
(แบบกรมสามัญ) 

2  ชุด   

13 หอถังประปา 9/9 1  ที่   
 
  



 

 

 

ตารางที่  9  สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค 
        

ที ่ 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 ไฟฟ้า-ประปา  
7 รถจักรยานยนต์ 3  คัน 
8 ถนนสัญจรเปนนคอนกรีต 700  เมตร 
9 รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน ม.2332 

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

 

ขอ้มูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
1. สรุปงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 
 1.1  งบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด จ านวน 8,236,809.93 
บาท  แยกเปนนรายรับ-รายจ่าย ได้ดังนี้ 

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

เงินงบประมาณ 1,416,500.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,389,400.00 
เงินนอกงบประมาณ 4,895,450.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,894,046.83 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 1,924,859.93 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 1,882,641.14 
รวมรายรับ 8,236,809.93 รวมรายจ่าย 8,166,087.97 
 1.2  การจัดสรรงบประมาณส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาม
รายการดังนี้ 

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

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


 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รวม 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
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.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๏  ประวัติศาสตร์ 
๏  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
๏  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
๏  ภูมิศาสตร์ 
๏  เศรษฐศาสตร์ 

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.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๒,๖๔๐(๖๖ นก.) 
O  รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๐๐(๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐(๕ นก.) ๖๐๐(๑๕ นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
© กิจกรรมแนะแนว 
©  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

  ©  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง / ปี ๓,๖๐๐ชัว่โมง/๓ป ี
 
  



 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวม 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
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.) 
วิทยาศาสตร์ ๒๔๐(๖ นก.) - - ๒๔๐(๖ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๏  ประวัติศาสตร์ 
๏  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
๏  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
๏  ภูมิศาสตร์ 
๏  เศรษฐศาสตร์ 

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.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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(พ้ืนฐาน) ๗๒๐(๑๘นก.) ๔๘๐(๑๒ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) ๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 
O  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๘๐(๑๒ นก.) ๖๘๐(๑๗ นก.) ๖๐๐(๑๕ นก.) ๑,๗๖๐(๔๔ นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
© กิจกรรมแนะแนว 
©  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

  ©  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๑๒๐ 

 
 
 
๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๒๘๐ ๑,๑๖๐ ๓,๗๖๐ชั่วโมง/๓ปี 
  



 

 

 

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

หอ้งสมดุโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

       ห้องสมุด  มีจ านวนหนังสือใน  ห้องสมุด 
9,183  เล่ม   การสืบค้นหนังสือและการ     
ยืม – คืน ใช้ระบบ e-Library จ านวนนักเรียน
ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2560 เฉลี่ย 985  
คน คิดเปนนร้อยละ 84.99  ของนักเรียน
ทั้งหมด 

หอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 3  ห้อง 

  

หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2  ห้อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน  80  เครื่อง  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  86  เครื่อง 

จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ในปีการศึกษา 2561 เฉลี่ย 625 คน ตอ่วัน  

คิดเปนนร้อยละ 45.32  ของนักเรียนทั้งหมด 

  
 



 

 

 

หอ้งปฏิบตัิการคณิตศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน 2 ห้อง 

 

ห้องประชุม 
 

 

หอ้งคลินกิภาษาไทย 
ห้องคลินิกภาษาไทย       จ านวน 1 ห้อง 

  

หอ้งนวัตกรรม 
ห้องนวัตกรรม       จ านวน 3 ห้อง 

  
 

 

  



 

 

 

ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ 
ตารางที่  14  แสดงแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 

1 ห้องโสตทัศนศึกษา บริการสื่อการเรียนการสอน  ศึกษาค้นคว้า 1 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ใช้ปฏิบัติการในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 2 
3 ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษาค้นคว้า 1 
4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
5 ห้องปฏิบัติการเคมี ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
6 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
8 ห้องคหกรรม ฝึกปฏิบัติวิชาคหกรรมทั่วไป 1 
9 ห้องดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติวิชาดนตรีไทย 1 

10 ห้องนาฏศิลป์ ฝึกปฏิบัติวิชานาฏศิลป์ 1 
11 ห้องกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ฝึกปฏิบัติการขาย การเงิน  การบัญชี และงาน 

ธุรกิจ 
1 

12 ห้องธนาคารโรงเรียน รับฝาก-ถอนเงิน ของนักเรียน และฝึก 

ปฏิบัติงานธนาคาร 
1 

13 ห้องแนะแนว ศึกษาข้อมูล และบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ 

ปัญหา การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ฯลฯ 
1 

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

แข่งขันกรีฑา กีฬา 
1 

  



 

 

 

 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 

22 สวนเศรษฐกิจพอเพียง  สวน
ยางพารา 

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 1 

23 หอประชุม จัดกิจกรรมต่าง ๆ 1 
24 ห้องประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการพูด การจัดรายการวิทยุ 1 
25 บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ใน 

โรงเรียน 
ศึกษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

26 ป้ายนิเทศหน้า/ในห้องเรียน/อาคาร
เรียน 

จัดแสดงผลงานนักเรียน  ข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ  

 
ตารางที่  15  แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1 วัดป่าเบญจลักษ์ (วัดป่าบ้านเสียว) ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
2 วัดบ้านเสียว ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
3 วัดป่าโนนใหญ่ ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 35 
4 บ้านศรีภักดี  (เศรษฐกิจพอเพียง) ศึกษาค้นคว้า 10 
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ าต าบลใน

อ าเภอเบญจลักษ์ 
ศึกษาค้นคว้า  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาค้นคว้า 10 
7 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ

เกียรติฯ 
ศึกษาค้นคว้า 10 

8 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเบญจลักษ์ 

เครือข่ายโรงเรียนธนาคาร 200 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
10 ที่ว่าการอ าเภอเบญจลักษ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
11 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเบญจลักษ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 10 
 

 



 

 

 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 
ตารางที่  16 แสดงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามการใช้งาน  ปีการศึกษา 2560 

ที ่ รายการ จ านวนเครื่อง 
1 คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารและใช้ในส านักงาน 12 
2 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 80 
3 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 86 

รวมทั้งสิ้น 178 
 
ภาพที่  9  แสดงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามการใช้งาน  ปีการศึกษา  2561 

 
 

 
  

12 

80 

86 

จ ำนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ ำแนกตำมกำรใช้งำน 

คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและใช้ในส านกังาน 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 



 

 

 

ตารางที่  17  แสดงข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี   ปีการศึกษา  2560 
ที ่ รายการ จ านวนเครื่อง 
1 กระดานอัจฉริยะ 1 
2 เครื่องพริ้นเตอร์ 14 
3 เครื่องโปรเจคเตอร์ 5 
4 เครื่องฉายทึบแสง 4 
5 เครื่องขยายเสียง 4 
6 กล้องดิจิตอล 2 
7 สแกนเนอร์ 7 
8 เครื่องโรเนียว 2 
9 โทรทัศน์ 6 

10 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 
รวมทั้งสิ้น 47 

 
  



 

 

 

ส่วนที่  5  ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในป ี2560 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 สรุปผลการประเมินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา  2560  นักเรียนจ านวน 
ทั้งหมด 1,001 คน   ผ่านจ านวน  1,001 คน คิดเปนนร้อยละ 100  ไม่ผ่านจ านวน   -   คน 
คิดเปนนร้อยละ  0  นักเรียนที่ผ่านได้ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
ของโรงเรียน  เปรียบเทียบภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2559   ได้ร้อยละ  100  สูงขึ้นร้อยละ  0    
รายละเอียดตามตารางที่  18 

ตารางที่  18  แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนกตามกิจกรรม  ปีการศึกษา  2560 
 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้น ม.๑ ๗๘.๖๕ ๑.๓๒ 

ชั้น ม.๒ ๘๘.๑๒ ๒.๒๑ 

ชั้น ม.๓ ๙๘.๓๔ ๑.๔๖ 

ชั้น ม.๔ ๙๗.๕๖ ๐.๗๘ 

ชั้น ม.๕ ๘๗.๖๖ ๓.๒๑ 

ชั้น ม.๖ ๙๘.๖๕ ๒.๔๒ 

ทีม่า: งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ข้อมูลการดูแลภาวะโภชนาการนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 
ตารางที่  22  แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 
 

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



 

 

 

การพัฒนาบุคลากร  ปีการศึกษา  2560 
ตารางที่  23  แสดงการพัฒนา  การศึกษา  อบรมของครู  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ปีการศึกษา  2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนบุคลากร 

ทั้งหมด(คน) 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา(คน) 

ไม่ถึง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมงขึ้นไป รวม 
1. ฝ่ายบริหาร 4 - 4 4 
2. ภาษาไทย 5 4 1 5 
3. วิทยาศาสตร์ 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 
เทคโนโลยี 

7 5 2 7 

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

 
  



 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ปีการศึกษา  2558 - 2560 
ตารางที่  24  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 
 

รายวิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย ๙๐.๑๒ 

คณิตศาสตร์ ๕๓.๕๔ 

วิทยาศาสตร์ ๘๙.๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ๙๐.๖๕ 

สุขศึกษา ๙๙.๘๐ 

ศิลปะ ๙๙.๙๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๘.๗๖ 

ภาษาอังกฤษ ๕๖.๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
ที่มา: งานวัดผล 
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ร้อยละ 



 

 

 

  



 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ปีการศึกษา  2560 
ตารางที่  26  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 
 

 

 
 
ตารางที่  27  แสดงผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2559 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

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 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.76 12.66 0.00 0.00 

 
 
 

  

จ านวนนักเรียนที่ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ระดับชั้น ระดับคุณภาพ 

  ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

ชั้น ม.๑ ๑๓๒.๐๐ ๒๐.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 

ชั้น ม.๒ ๑๒๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ชั้น ม.๓ ๑๔๓.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ 

ชั้น ม.๔ ๑๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

ชั้น ม.๕ ๑๓๑.๐๐ ๘.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 

ชั้น ม.๖ ๑๔๖.๐๐ ๒๑.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ 

          



 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2560 

ตารางที่  28  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)  
ปีการศึกษา  2557 – 2559  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เพ่ิม/ลดจาก 

ปีการศึกษา  2559 2558 2559 2560 
ภาษาไทย 40.59 44.87 ๔๖.๔๐ 4.28 
สังคมศึกษา ฯ 42.81 46.53 - 3.72 
ภาษาอังกฤษ 27.21 26.35 ๒๘.๕๕ -0.86 
คณิตศาสตร์ 27.29 24.67 ๒๐.๕๓ -2.62 
วิทยาศาสตร์ 34.59 32.68 ๒๙.๙๔ -1.91 
 
ตารางที่  29  สรุปผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 
 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๖.๔๐ ๒๐.๕๓ ๒๙.๙๔ ๒๘.๕๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๕๗ ๒๒.๘๑ ๓๐.๘๒ ๒๘.๐๖ 

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

 
ตารางที่  30  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงชั้นที่  4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6)  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



 

 

 

ปีการศึกษา  2558 – 2560  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เพิ่ม/ลดจาก 

ปีการศึกษา  2558 2558 2559 2560 
ภาษาไทย 48.35 47.88 ๔๓.๘๒ -0.47 
สังคมศึกษา ฯ 38.80 33.50 ๓๑.๑๒ -5.3 
ภาษาอังกฤษ 21.38 22.97 ๒๑.๑๕ 1.59 
คณิตศาสตร์ 21.83 20.28 ๑๗.๙๒ -1.55 
วิทยาศาสตร์ 31.61 30.04 ๒๖.๘๑ -1.57 
ตารางที่  31  สรุปผลการทดสอบ  O-NET  ช่วงชั้นที่  4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6)  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จ าแนกตามวิชา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

๔๓.๘๒ 

๑๗.๙๒ 

๒๖.๘๑ 

๓๑.๑๒ 

๒๑.๑๕ 

๔๖.๕๖ 

๑๙.๑๔ 

๒๖.๕๒ 

๓๒.๙๐ 

๒๓.๑๗ 

๕๐.๐๗ 

๒๔.๖๔ 

๒๙.๔๘ 

๓๔.๙๖ 

๒๗.๙๑ 

๔๙.๒๕ 

๒๔.๕๓ 

๒๙.๓๗ 

๓๔.๗๐ 

๒๘.๓๑ 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๓.๘๒ ๑๗.๙๒ ๒๖.๘๑ ๓๑.๑๒ ๒๑.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๕๖ ๑๙.๑๔ ๒๖.๕๒ ๓๒.๙๐ ๒๓.๑๗ 

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 



 

 

 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา  ชั้น ม.3  และ  ม.6  ปีการศึกษา  2560 
ตารางที่  32  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา  ชั้น ม.3  และ  ม.6  ปีการศึกษา  2560 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
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 านวนนักเรียนที่จบการศึกษา  ชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา  2560 

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ จ านวนนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ 
ร้อยละของนักเรียน

ที่ศึกษาต่อ สถานศึกษาของ
รัฐ 

สถานศึกษา
เอกชน 

ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ 

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

ที่มา  :  งานแนะแนว 
  



 

 

 

รางวัลที่นักเรียนได้รับ  ปีการศึกษา  2560 
รางวัลการประกวดแข่งขันของนักเรียนภายนอกสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด 
ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา  2560 
 
ตารางที่  34  แสดงรางวัลการประกวดแข่งขันของนักเรียนภายนอกสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2560 

บ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัด

ลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.
3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรี
เพ็ญ  ชินพันธ ์
  

1. นางสาวศิริญญา  สุตัน
ตั้งใจ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.
6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวนันทิ
ดา  รักษาผล 
  

1. นางสาวศิริญญา  สุตัน
ตั้งใจ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นางสาวนิภาพร  ดวง
งอก 
  

1. นางสมจิต  พ่วงจีน 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสุรีย ์ วงษ์
แก้ว 
  

1. นางสาวกุลธิดา  ดวง
แก้ว 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวรินทร ์ ศิ
ริจันทร ์
  

1. นางสาวกุลธิดา  ดวง
แก้ว 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันการ
ท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.
1-ม.3 

เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมณีนุช  สุด
ประเสริฐ 
  

1. นายไพศาล  พุฒพันธ์ 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันการ
ท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.
4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายรัตนพล  สายสุ
นา 
  

1. นายไพศาล  พุฒพันธ์ 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.
1-ม.3 

เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดา
รัตน ์ บุญไฮ ้
2. เด็กหญิงนรี
กานต ์ บุญบุตร 
3. เด็กหญิงรินรด่า  ชา
ภักด ี
  

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน 
  

9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.
4-ม.6 

เข้าร่วม 8 1. นางสาวจันทร์จิ
รา  สลักค า 
2. นางสาว
จุฑามาศ  ไชยคุณ 

1. นางสมจิต  พ่วงจีน 
2. นายพิทยา  จันดาบุตร 
  



 

 

 

3. นางสาวอาทิตยา
ภรณ ์ นะวัน 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ 
บท) ม.1-ม.3 

เงิน 9 1. เด็กหญิงจิ
รัตติกาล  แซ่อุย 
2. เด็กหญิงชุติมา  กล่ า
กลัด 
  

1. นางสาวกุลธิดา  ดวง
แก้ว 
2. นายไพศาล  พุฒพันธ์ 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ 
๑๑ (๘ บท) ม.4-
ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ าทิพย ์ เผื่อ
แผ ่
2. นางสาวมิตรธิดา  สัน
ทวี 
  

1. นางสาวสันธิฌา  สาย
จันทร์ 
2. นางสาวศิริญญา  สุตัน
ตั้งใจ 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดมิ) ม.1-
ม.3 

เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  ค า
โสภา 
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยุทธ
เลิศ 
  

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
2. นางสาวสันธิฌา  สาย
จันทร์ 
  

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดมิ) ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวเบญจ
วรรณ  วงศ์ค าจันทร ์
  

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
  

14 คณิตศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-
ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายภาณุพงศ ์ พา
ประกอบ 
  

1. นางสาวนฤมล  พื้นผา 
  

15 คณิตศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-
ม.6 

เงิน 6 1. นางสาวอธิติยา  ศรี
สุวรรณ ์
  

1. นางสาวสริ
ดา  จ าปาหอม 
  

16 คณิตศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้ง
ทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-
ม.3 

-  1. เด็กหญิงณิชา  ภูติยา 
2. เด็กหญิงยุวด ี ศิริ
บูรณ ์
3. เด็กหญิง
รวิวรรณ  บุญน า 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
2. นางสาวสริ
ดา  จ าปาหอม 
  

17 คณิตศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณา
การความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป

-  1. เด็กชายกิตติ
ศักดิ์  เสนะ 
2. เด็กชาย
ธเนศวร  ฉลาดศร ี
3. เด็กชายวัชรพงษ ์ จิบ
จันทร์ 

1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา 
2. นางสาวอมรา  โทนะ
พันธ ์
  



 

 

 

ประยุกต์ใช้ ม.1-
ม.3 

  

18 คณิตศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณา
การความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวจันจิรา  สุ
ภาษี 
2. นางสาวชลันธร  ชัย
ภักด ี
3. นางสาวศิริลักษ์  ดอน
ภูมา 
  

1. นางสาวอัมพร  โกศล 
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง 
  

19 คณิตศาสตร ์ การแข่งขัน
สร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.
1-ม.3 

-  1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ค า
กลิ่น 
2. เด็กชายนัยนิต  ชม
ภิรมย ์
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
2. นางสาวนิภาภรณ ์ ยุวะ
บุตร 
  

20 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3 

ทองแดง 5 1. เด็กหญิงหทัยรตัน ์ โท
ทอง 
  

1. นางสาวอัมพร  โกศล 
  

21 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวจินดา
นุช  บุตรทอง 
  

1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน 
  

22 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อ
สมการ
คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กชายกิตติ
ศักดิ์  เสนะ 
2. เด็กชายวัชรพงษ ์ จิบ
จันทร์ 
  

1. นางสาวนฤมล  พื้นผา 
  

23 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อ
สมการ
คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6 

เงิน 10 1. นายธวัชชัย  เสนา
ภักดิ ์
  

1. นางสาวอุบลรัตน ์ เจติ
นัย 
  

24 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 10 1. เด็กชาย
ประกาศิต  รอดค าทุย 
  

1. นางปวีณา  กระจัดกลาง 
  

25 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นายสรวิศ  จัน
ประสิทธ์ิ 
  

1. นางสาวสริ
ดา  จ าปาหอม 
  

26 วิทยาศาสตร ์ การแขง่ขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-
ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงธิดารตัน ์ ชา
ภักด ี
2. เด็กหญิงพิมาน
มาศ  บุญสุข 
3. เด็กหญิงอลิชา  ซุย
ทอง 
  

1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัด
การ 
2. นายนิวัฒน ์ ประสาน
พันธ ์
  

27 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน เข้าร่วม 4 1. นางสาวกิริยาพร  กัน 1. นางบุษบา  เเสงศริ ิ



 

 

 

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-
ม.6 

หาสุข 
2. นางสาวชลธิชา  พรม
มุณ ี
3. นายวัชรพล  ครองยุต ิ
  

2. นางสาวมาริษา  พาน
จันทร์ 
  

28 วิทยาศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงกัลยา
รัตน ์ พูลเพิ่ม 
2. เด็กหญิงน้ าทิพย ์ ไชย
สัตย ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เสือ
พรม 
  

1. นางสุกิจ  ศรีปาน 
2. นางคมคิด  ศรีสุข 
  

29 วิทยาศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนิภา  เคน
โสภา 
2. นางสาววรรณ
นิภา  ภูติยา 
3. นางสาว
เสาวลักษณ ์ หอมช่ืน 
  

1. นายมานะ  เเสงศริ ิ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ชา
ภักด ี
  

30 วิทยาศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายกรกต  ขัน
สัมฤทธ์ิ 
2. เด็กหญิงปธานิน  ดิ
โลนงาม 
3. เด็กหญิงปวิมล  ทน
ธรรม 
  

1. นายไหว  เจริญตา 
2. นางเกษร  เจริญตา 
  

31 วิทยาศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-
ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายนรบด ี ชโยปการ
กุล 
2. นางสาวนุศรา  พรม
อารักษ ์
3. นางสาวเกษมณ ี โจม
สต ิ
  

1. นางสาววันวิสา  ไกร
เพชร 
2. นายดารากร  ชโยปการ
กุล 
  

32 วิทยาศาสตร ์ การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

-  1. นายณัฐวุฒิ  เขียว
อ่อน 
2. นายสุภิชัย  ภูนุพา 
  

1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย ์
2. นายสุปรีชา  จ าปารตัน ์
  

33 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม.1-
ม.3 

เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  อัด
จันทึก 
2. เด็กชายวิษณุศร  สุข
ชาติ 
  

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
2. นางสุกิจ  ศรีปาน 
  

34 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชาย
ปรเมษฐ ์ ทองหลาง 

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
2. นางสุกิจ  ศรีปาน 



 

 

 

ประเภทสามมิติ 
(3D) ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

2. เด็กชายเขต  กล้า
หาญ 
  

  

35 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.
3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงลลิตา  บุตร
โท 
2. เด็กหญิงวณิช
กมล  โพธิ์ปรึก 
3. เด็กหญิงวรา
ภรณ ์ หวลคนึง 
4. เด็กหญิงสุชา
นาฎ  จอมพันธ ์
5. เด็กหญิงสุนิษา  บุตร
โท 
  

1. นางสาววันวิสา  ประสพ
สุข 
2. นางสาวลภัสรดา  สิริ
เกียรต ิ
  

36 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.
6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวดวง
รัตน ์ ดอกดวง 
2. นางสาวพรธิดา  พิมพ์
พิพัฒน์ 
3. นางสาวมณี
รัตน ์ ยศศิร ิ
4. นางสาวรัตนา  จันพูล 
5. นางสาววิภาสิร ิ มี
พันธ ์
  

1. นายยศพันธ์  สุขกาย 
2. นางสาวสุภาวรรณ  ราย
งาม 
  

37 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
โครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  โสดา
มา 
2. เด็กหญิงทัก
ษพร  โพธิ์ขาว 
3. เด็กหญิงนิตยา  เสมา
มิ่ง 
4. เด็กหญิง
มณีวรรณ  จันทร์หอม 
5. เด็กหญิงเมทณิ ี สุณ ี
  

1. นายชนะพล  เนตรแก้ว 
2. นางสาวอุสุมา  โทวาท 
  

38 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
โครงงานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

เงิน 6 1. นางสาวลลิตา  แก้ว
วิชัย 
2. นางสาววรนาฏ  จิบ
จันทร์ 
3. นางสาววรว
รรณ  สมบัต ิ
4. นางสาวสุดา
รัตน ์ แก้วค า 
5. นางสาวเบญจรงค ์ ใจ
เครือ  

1. นางคัคนางค ์ พื้นผา 
2. นางสาวสมฤด ี พละ
ศักดิ์ 
  



 

 

 

39 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริสต ์ สี
บุญ 
2. เด็กชายชินวงค์  จิบ
จันทร์ 
3. เด็กหญิงบัณฑติา  สุข
ใสย ์
4. เด็กหญิงวรนุช  จุล
หอม 
5. เด็กหญิงศรารัตน ์ ลา
พรหมมา 
  

1. นางสาวลภัสรดา  สิริ
เกียรต ิ
2. นางสาวยุวธิดา  สาระ
กาญจน ์
  

40 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ม.
4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายกิตติพงศ์   วงศ์
สุธา 
2. นายชาญณรงค ์ ทอง
ทิพย์ 
3. นายณัฐวัตร  ธรรมมา 
4. นายพงศกร  จันหอม 
5. นางสาวภัทรวริ
นทร์  อุดมมหาราช 
  

1. นายไพฑูรย ์ กะมุล 
2. นางสาวพรนภา  บุญเลิศ 
  

41 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่
นิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงศศิ
ปรียา  แก้วค ารอด 
  

1. นายไพฑูรย ์ กะมุล 
  

42 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่
นิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวอัยลดา  หมื่น
อภัย 
  

1. นายยศพันธ์  สุขกาย 
  

43 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย ม.1-
ม.3 

ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนพงษ์   ศิ
ริบูรณ ์
2. เด็กหญิงอลิชา   แจ่ม
สงค ์
  

1. นางสาววันวิสา  ประสพ
สุข 
2. นางสาวลภัสรดา  สิริ
เกียรต ิ
  

44 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย ม.4-
ม.6 

-  1. นายมานิตย ์ จันทรา
ภรณ ์
2. นางสาวสุภัทร
ชา  กล้าหาญ 
  

1. นายอาคเนย์   มีคุณ 
2. นาง่คัคนางค ์ พื้นผา 
  

45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.
1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กชายนวพล  เชาว์
นามน 
2. เด็กหญิงสุนิษา  วงค์
แก้ว 
  

1. นางสาวสุวภรณ ์ ช่ืน
จ าปา 
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ 
  

46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวชุติมา  วรรณุ
วิน 
2. นางสาว

1. นายอานุภาพ  เรืองศร ี
2. นางสาวสุดารตัน ์ เสนา
ภักดิ ์



 

 

 

4-ม.6 ประภสัสร  ตะจันดา 
  

  

47 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ม.
1-ม.3 

ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  แสวง 
  

1. นางปริชาติ   วงค์เจรญิ 
  

48 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 

เงิน 6 1. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์
พุ่ม 
  

1. นางสาวสุดารตัน ์ เสนา
ภักดิ ์
  

49 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.4-ม.
6 

ทอง 5 1. นางสาวศุภรัตน ์ ค า
นาโฮม 
  

1. นายธิตทิวา  หาลวย 
  

50 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.
3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายฐิติกร  นาม
โคตร 
  

1. นายธนาวิท  แสนสุขใส 
  

51 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.
6 

-  1. นายปาร์มเมฆ  พรม
สิงห์ 
  

1. นายธนาวิท  แสนสุขใส 
  

52 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐมล  เที่ยง
ทัศน์ 
2. เด็กหญิงสุพัตรา   สุ
พล 
3. นางสาวเทวี   ทอง
ทิพย์ 
  

1. นายธนาวิท  แสนสุขใส 
2. นายอานุภาพ  เรืองศร ี
  

53 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.
4-ม.6 

ทอง 5 1. นายพัฒนพงษ์  ครอง
ยุต ิ
2. นางสาวสุภาวด ี พละ
ศักดิ์ 
3. นางสาวอัจฉรา
ภรณ ์ หมั่นกิจการ 
  

1. นายอนุภาพ  เรื่องศร ี
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ 
  

54 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ม.1-
ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายเรืองศักดิ ์ โชคด ี
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
  

55 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.
3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายเรือง
ศักดิ์  โชคด ี
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
  

56 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-
ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายเรืองศักดิ ์ โชคด ี
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
  

57 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว -  1. นายเรืองศักดิ ์ โชคด ี 1. นายกว ี ซุยทอง 



 

 

 

ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.
3 

    

58 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ซอด้วง ม.1-ม.3 

เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบชัย  อาจ
เอี่ยม 
  

1. นายอัษฎา  สิมมา 
  

59 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ซออู้ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชิต  ค าพันธ์ 
  

1. นายอัษฏา  สิมมา 
  

60 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายเรือง
ศักดิ์  โชคด ี
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
  

61 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวง
อังกะลุง ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบชัย  อาจ
เอี่ยม 
2. เด็กชายคงเดช  ตัน
ตะยอด 
3. เด็กชายจารุวิทย ์ สม
หลง 
4. เด็กหญิงจิตรา
นุช  แม่นทอง 
5. นางสาวจิราย ุ ปัทมะ 
6. เด็กชายชัยวัฒน์  หนู
เส็ง 
7. นางสาวณัฐวิกา  มะ
โนไพร 
8. นางสาวณัทฐิยา  รุณ
เจริญ 
9. เด็กชายธนาธิป  หอม
เกษ 
10. นางสาว
ธมนวรร  จ าปาทอง 
11. นางสาวธิดา
รัตน ์ วงศ์ศร ี
12. เด็กหญิงปณิดา  ยา
เคน 
13. นางสาวพร
นภา  เพ็งแจ่ม 
14. เด็กชายภมูิริ
นทร์  เอกพัน 
15. เด็กหญิงภูษ
นิษา  ศุภนานัย 
16. เด็กชายวิชิต  ค า
พันธ ์
17. เด็กชายสุก
ฤต   กรวยทอง 
18. เด็กหญิงสุฏา

1. นางสาวสุดารตัน ์ เสนา
ภักดิ ์
2. นางปริชาติ   วงค์เจรญิ 
3. นายชโนดม  นามสุข 
4. นางสาวอินทร์ธุอร  นิก
พิมพ์ 
5. นายสรายุทธ  ประสาน
ศร ี
6. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ 
  



 

 

 

พร   พิมพะนิล 
19. นางสาว
อรวรรณ  ใจทอง 
20. นายเรืองศักดิ ์ โชค
ด ี
21. นางสาว
เสาวภาคย ์ พละศักดิ ์
  

62 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวง
ดนตรสีตริง ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายชาญณรงค ์ ทอง
ทิพย์ 
2. นายณัชพล  อารีย ์
3. นายณัฐวัตร  ธรรมมา 
4. นางสาวณิลยา  จัน
พูล 
5. นายภาณุมาศ  เสนะ 
6. นายอนันตชัย  ค าดี 
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
3. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน 
  

63 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายณัฐพงษ ์ พื้น
ผา 
  

1. นางสาวสุดารตัน ์ เสนา
ภักดิ ์
  

64 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-
ม.6 

ทอง 4 1. นายทิวากร  บุตรโท 
  

1. นายณัฐพล  แก้วอาสา 
  

65 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงกฤตพร  ภูติ
ยา 
  

1. นายอัษฎา  สิมมา 
  

66 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวนิ่มนวล  อุ
ตระพยอม 
  

1. นายกว ี ซุยทอง 
  

67 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายทิวากร  บุตรโท 
  

1. นายอัษฎา  สิมมา 
  

68 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์
พุ่ม 
  

1. นายชโนดม  นามสุข 
  

69 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุทธ ์ อร
ศร ี
  

1. นายณัฐพล  แก้วอาสา 
  



 

 

 

ม.3 
70 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง

เพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กหญิงนันท์น
ภัส  ช่ืนชาย 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  เคน
สิน 
  

71 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวณิลยา  จัน
พูล 
  

1. นายพงษ์ศกัดิ์  สารภาพ 
  

72 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

ทองแดง 4 1. เด็กชายสรายุทธ  อร
ศร ี
  

1. นายชโนดม  นามสุข 
  

73 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นายสัญญา  แต้มทอง 
  

1. นางสาวสุดารตัน ์ เสนา
ภักดิ ์
  

74 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤตพร  ภูติ
ยา 
  

1. นายพงษ์ศักดิ์  สารภาพ 
  

75 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิ่มนวล  อุ
ตระพยอม 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  เคน
สิน 
  

76 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขัน
นาฏศิลปไ์ทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงจีรวลัย ์ ก้าน
เกต ุ
2. เด็กหญิงชริน
รัตน ์ สายสมบตั ิ
3. เด็กหญิงธิยะดา  นาม
โคตร 
4. เด็กหญิงปิยนุช  วงษ์
ใหญ่ 
5. เด็กหญิงศิรริัตน ์ เพ็ง
แจ่ม 
6. เด็กหญิงศุภษร  พร
ทิพย์ 
7. เด็กหญิงสุ
ปราณ ี ชนะวงศ ์
8. เด็กหญิงเบญญา
ภา  อินทร์ปัญญา 
  

1. นางสาวอินทร์ธุอร  นิก
พิมพ์ 
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา 
  

77 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันการ
แสดงตลก ม.1-ม.6 

-  1. นายณัชพล  อารีย ์
2. เด็กชายรุ่งระว ี เสนะ 

1. นางสาวกนกวรรณ  เคน
สิน 



 

 

 

3. นางสาววรรณภิา  ศรี
หาเวช 
4. นายสัญญา  แต้มทอง 
5. นางสาวเจนจิรา  ศรี
พารา 
  

2. นางนิศาชล  ค ามอน 
  

78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.1-ม.
3 

-  1. เด็กชายสรายุทธ์ิ  อร
ศร ี
  

  

79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.4-ม.
6 

-  1. นางสาวนิลยา  จันทร์
พูล 
  

  

80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงชนิดา  อ าพะ
รัตน ์
  

1. นางสาวนิตยา  ธรรม
วงศ์ 
  

81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

-  1. นางสาวพุทธิ
ดา  เฉลิมพงษ ์
  

  

82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi 
Skills 
Competition ม.
1-ม.3 

-  1. เด็กชายคฑาวุธ  ศรี
หาเวช 
  

1. นางสาวทรรศญา  พละ
ศักดิ์ 
  

83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi 
Skills 
Competition ม.
4-ม.6 

-  1. นางสาวธิดามาศ  มะ
ลัยทอง 
  

  

84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรา
ภรณ ์ เลาหะวนิชย์ 
2. นางสาววาสนา  ค า
เรืองบุญ 
  

1. นางสาววัชรา
ภรณ ์ ศาลารตัน ์
2. นางสาวมะณ ี ศรีสันต ์
  

85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ม.
4-ม.6 

ทองแดง 5 1. นางสาว
อภิญญา  แวววงค์ 
2. นางสาวอร
จรรยา  บุญส่ง 
  

1. นางสาววัชรา
ภรณ ์ ศาลารตัน ์
2. นางสาวมะณ ี ศรีสันต ์
  

86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงวราภรณ ์ จู
แจ่ม 
2. เด็กชายสราวุทธ ์ อร
ศร ี

1. นางสาว
มุกญาดา  เกศวัฒนกุล 
2. นางสาวทรรศญา  พละ
ศักดิ์ 



 

 

 

    
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละคร

สั้นภาษาญี่ปุ่น ม.
4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวขันทอง  จิบ
จันทร์ 
2. นางสาวชาลิสา  สลัก
ค า 
3. นางสาวศิริ
ประภา  ค าเลื่อม 
4. นางสาวสุดารตัน ์ ธา
นุ 
5. นายอิศราวิวัฒน ์ ค า
หอม 
  

1. นางสาว
มุกญาดา  เกศวัฒนกุล 
2. นายธนพัฒน์  ใจตรง 
  

88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.1-
ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิง
จินสุดา  แสวงวงศ ์
2. เด็กหญิงอุบล
ทิพย์  แก้วค ารอด 
  

1. นางสาววราภรณ ์ สมด ี
2. นางสาวจารุวรรณ  จิ
ระนวคุณ 
  

89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.4-
ม.6 

เงิน 4 1. นางสาวภริตา  บุญน า 
  

1. นางสาววราภรณ ์ ศรี
สมบัต ิ
  

90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการ
สร้างอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.4-ม.
6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติ
พล  ประดิษฐส์ิน 
2. นายทนพงษ์  ไชยขัน
ตร ี
3. นายทิวทัศน์  เรือน
แพง 
4. นายปภาวิน  อ่อนสี
ดา 
5. นายศราวุฒิ  ขาวสลับ 
6. นายสาทิศ  จิตตร์ักษา 
  

1. นายพิทยา  จันดาบุตร 
2. นายทธ  ทองภามี 
3. นายพัชระ  วงค์เจริญ 
  

91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน
กิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวจุไรพร  สุข
ชาติ 
2. นางสาวบุศรา  จิตโภ
คา 
3. นางสาวปิ่นมณ ี ค า
แพง 
4. นางสาวพรชิตา  แก้ว
วงษา 
5. นางสาววิสา  แก้วสง่า 
6. นายวุฒิชัย  เวียงค า 
7. นายสุบิน   ศิริบูรณ ์
8. นางสาวสุภัทร

1. นายราม  โสวัน 
2. นายพิทยา  จันดาบุตร 
  



 

 

 

ชา  กล้าหาญ 
9. นายเรื่องยศ  เนตร
พันทัง 
10. นายเอกราช  แต้ม
ทอง 
  

92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth 
Counselor: YC) 
ม.1-ม.3 

-  1. เด็กชายจิรพัฐน ์ ศรี
บุรี 
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจ
กล้า 
3. เด็กหญิง
นราวรรณ  อรรคพงษ์ 
4. เด็กหญิงบุญภา
สิร ิ เสวก 
5. เด็กหญิงปวริศา  ทอง
ส ุ
  

1. นายรณกฤต  ก้อนภูธร 
2. นางสาวพชรพร  วิโรจน์
กูลทอง 
  

93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุว
บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุด
สาเดช 
2. เด็กหญิงเปรม
กมล  ประกอบผล 
3. เด็กหญิงเพชร
ไพลิน  พันธุ์วิไล 
  

1. นางสาวนิภาพร  ศรี
สุวรรณ 
2. นางสาวชลินทิพย ์ ผง
ผ่าน 
  

94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุว
บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายกฤษฎา  พวง
พิมพ์ 
2. นายกิตติพงษ ์ ไชย
ภักดิ ์
3. นายนัฐพล  ยิ้มเกิด 
  

1. นางสาวชลินทิพย ์ ผง
ผ่าน 
2. นางสาวสุวริน  สีดา 
  

95 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขนัการ
สร้างการต์ูนแอนิ
เมช่ัน (2D 
Animation) ม.1-
ม.3 

-  1. เด็กหญิงชุติมา  เลข
กลาง 
2. เด็กหญิงศิรลิักษ์  สาย
โสม 
  

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
  

96 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 

-  1. เด็กชายจุลจักร  บุญ
จริง 
2. เด็กชาย
ภูริพัฒน ์ จันทร์พูล 
  

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
  

97 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวสิริ
โสภา  สมใจ 
2. นางสาวสุทธิ

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ



 

 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

ลักษณ ์ พื้นพรม 
  

ไมย 
  

98 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
สร้างเกม
สร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 

-  1. เด็กชายกิตติ
ศักดิ์  โพธิ์บอน 
2. เด็กชายธีระศักดิ ์ วิ
ชระโภชน ์
  

1. นางสาวนิภาภรณ ์ ยุวะ
บุตร 
2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
  

99 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
สร้างเกม
สร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

-  1. นางสาวภัทร
วรรณ  ทองสุ 
2. นายอดิศร  จันหอม 
  

1. นางสาวนิภาภรณ ์ ยุวะ
บุตร 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
  

100 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทอง
อ่อน 
2. เด็กหญิงสุจิ
ตรา  สะแกวัง 
  

1. นางสาวนิภาภรณ ์ ยุวะ
บุตร 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
  

101 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการตัด
ต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 

เงิน 7 1. นางสาวธิดามาส  มะ
ลัยทอง 
2. นางสาวพรนภา  ทอง
สุข 
  

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
2. นายเวชกรณ ์ กรมพะ
ไมย 
  

102 การงานอาชีพ การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.1-ม.
3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงกุศุมา  กง
เเก้ว 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เเม่
นทอง 
3. เด็กหญิงธิญาดา  ชา
ภักด ี
  

1. นายไหว  เจริญตา 
2. นางเกษร  เจริญตา 
  

103 การงานอาชีพ การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.4-ม.
6 

ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  วงค์
ประเทศ 
2. นายสิริดนย ์ ต าหนง 
3. นายเกรียงไกร  ศรี
พรม 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
2. นายวรวุฒ ิ อินทรา 
  

104 การงานอาชีพ การแข่งขนัจักสาน
ไม้ไผ่ ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงกฤตพร  ภูติ
ยา 
2. เด็กชายธีรพล  ภูนะ
ยา 
3. เด็กชายไชยพศ  ค า
ผุย 
  

1. นายวรวุฒ ิ อินทรา 
2. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสาน เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  วงศ์ 1. นางเกษร  เจริญตา 



 

 

 

ไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ค าจันทร ์
2. นางสาวสาลิน ี สุข
ชาติ 
3. นางสาว
เสาวลักษณ ์ พูลเพิ่ม 
  

2. นายไหว  เจริญตา 
  

106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบช้ืน 
ม.1-ม.3 

  1. เด็กชายณรงค์
ฤทธิ ์ ไชยภักด ี
2. เด็กชายวันชัย  ศรี
ระพันธ ์
3. เด็กชายอดิศร  ทอง
สลับ 
  

1. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง 
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม 
  

107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ม.4-ม.6 

4  1. นายวรวุฒ ิ ทอง
ทิพย์ 
2. นายวรเมธ  อ านวย
โภชน ์
3. นายวัชรินทร์  ภูถูก
หมอก 
  

1. นางรัตนาภรณ ์ มะลัยทอง 
2. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง 
  

109 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการ
เล่านิทาน 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.
1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงสุทรยิา  ผา
แก้ว 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

110 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการ
จัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายณพภา
ดล  พิลา 
2. เด็กหญิงปริศนา  รุ่ง
เป้า 
3. เด็กหญิงเสาว
ลักษ์  อาโต ๋
  

1. นางสาวศิริญญา  สุตัน
ตั้งใจ 
2. นายไพศาล  พุฒพันธ์ 
  

111 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงรุ่งอรณุ
รัศม ี สุพล 
  

1. นายธนาวิท  แสนสุขใส 
  

112 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี 
ประเภทออทิสติก 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็ก
ชายกฤษฏา  เสนค า
สอน 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

113 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายศิชล  ทองสุ 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  



 

 

 

บกพร่องทางการ
เห็น ม.1-ม.3 

114 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.
3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิ
พงษ์  แพงค าแดง 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

115 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐ
พงษ์  พื้นผา 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

116 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทาง
สติปัญญา ม.4-ม.
6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญฤดี   สี
เหลือง 
  

1. นางวิชุดา  ต าหนง 
  

117 เรียนรวม - การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

การแข่งขันการ
วาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่
ก าหนดช่วงช้ัน 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายกัณฐ์
เอนก  ชาภักดี 
2. เด็กชาย
รพีพัฒน์   เกษรจันทร ์
  

1. นายเวชกรณ ์ กรมพะไมย 
2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชน
นาถ  วงศ์ภักดี 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

รางวัลที่สถานศึกษาได้รบั  ปีการศึกษา  2560 

ตารางที่  35  แสดงการรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา  2560 

  



 

 

 

 

ส่วนที่  6  สภาพแวดล้อม จุดออ่น จุดแข็ง 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 1)   สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
       โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่ใกล้หลายหมู่บ้านเช่นชาวบ้านเสียว  บ้านโนนใหญ่  บ้านโนน
ใหล่หนองเลิง  บ้านไร่เจริญ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาวัดจะเปนน
ศูนย์รวมของชาวบ้านที่ไปท าบุญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดเปนนประจ านอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของหมู่บ้านนี้ยังมีรักษาไว้เปนนเอกลักษณ์  เช่น  การอุปสมบท  การท าบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเวส,  
ประเพณีบุญข้าวสารท,  ประเพณีแห่นางด้ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดจ านวน  3  แห่งที่เปนนศูนย์รวม
วัฒนธรรมของชาวพุทธ ได้แก่ วัดบ้านเสียว  วัดป่าเบญจลักษ์  วัดป่าบ้านโนนใหญ่ 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ชุมชนในถิ่นนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ส่วนอาชีพอ่ืน  เช่น  รับราชการ  ค้าขาย  นักธุรกิจ  
ค่อนข้างน้อย  และมีค่านิยมในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ซึ่งนอกเหนือจากท านาก็ไม่มีอาชีพเสริม  
ประชาชนในพื้นท่ีแถบนี้ค่อนข้างยากจน 

3)  สภาพทางการเมืองและการปกครอง 
            โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีเขตบริการครอบคลุมพ้ืนที่  5  ต าบล  ประกอบด้วย  ต าบลเสียว
ต าบลหนองงูเหลือม  ต าบลหนองหว้า  ต าบลหนองฮาง    และต าบล  ต าบาลท่าคล้อ  มีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรวม  1  แห่ง    
 4)  หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน 
 1. ที่ว่าการอ าเภอเบญจลักษ์ 
 2. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว 
 4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 5.  สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเบญจลักษ์ 
 6.  สถานีอนามัยต าบลเสียว 
 7.  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเบญจลักษ์ 
 8.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเบญจลักษ์ 

5)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) 
จากผลการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 

มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้การบริหารมีความคล่องตัว 
3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์การจัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการก าหนด

จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4. มีการมอบหมายงาน  มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และระบบการท างานของบุคลากรชัดเจน 
5. มีเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่บริการและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

 

 

7. ผู้เรียนมีจ านวนมากขึ้น 
8.  โรงเรียนรับได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา 
จุดอ่อน 

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

การวิจัยเพื่อพัฒนา 
3. อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
5. นักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม 
6. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
7. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
8. การนิเทศติดตามของฝ่ายบริหารยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
9. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน 
10. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย  และการวัดประเมินผลไม่หลากหลาย 

6)  สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส  อุปสรรค) 

โอกาส  

1. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีนโยบายและแนวทางการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  มีความสะดวกและคล่องตัว 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ยุทธศาสตร์เฉพาะเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ทุกระดับ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องต่อความต้องการ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มี
โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา 

5. นโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา มีโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่ชัดเจน 

อุปสรรค 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ประชาชนหันไปให้ความส าคัญกับปัญหาเศรษฐกิจ

ภายในครอบครัว 
3. สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวแตกแยก มีแนวโน้ม   เพิ่มสูงขึ้น 



 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

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

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.12 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเปนน ท าเปนน  10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.16 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนน
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปนน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปนนเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 83.76 ดี 
 
  



 

 

 

จุดเด่น  
1.   ด้านผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาที่ส่งผลสะท้อนเปนนเอกลักษณ์      
ของสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาได้เปนนอย่างดี ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย เปนนไป
ตามเกณฑ์รู้จักการดูแลช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ ดนตรี การ
แสดงรีวิวประกอบเพลง นักเรียนส่วนมากเปนนลูกท่ีดี และรู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ กตัญญูรู้คุณ รู้จักประกอบอาชีพสุจริต รับจ้างกรีดยางในเวลากลางคืน และสามารถเรียนต่อใน
เวลากลางวันได้ เก็บขยะ ท าความสะอาดบริเวณวัด พัฒนาชุมชนได้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีได้ 
รักการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียนและฟัง สามารถคิด ประดิษฐ์ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ โคมไฟจากกลา
มะพร้าว กระถางปลูกกล้วยไม้จากใยมะพร้าว สนองตอบความเปนนอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่เปนนผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม และเอกลักษณ์ของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศีกษาสามารถแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก ได้ผลพัฒนาขึ้น และการแก้ปัญหาโดย
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ผล
เปนนแบบอย่างได้ดีมาก 

2.   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารและรองผู้อ านวยการมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้เหมาะสม และ
ร่วมมือร่วมใจท างานเปนนทีม โดยเฉพาะผู้อ านวยการ มีทักษะการบริหารมืออาชีพ โน้มน้าวผู้ร่วมงานให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ด าเนินงานตามแผนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเปนนผู้เรียนยุคใหม่ใส่
ใจการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลาย 

3.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาส่งเสริมครูให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เปนนครูมืออาชีพในวิชาที่สอน มีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ   ครูมีการก าหนดเป้าหมายของสาระการเรียนรู้มีการ วิเคราะห์ข้อมูลเปนนรายบุคคล แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน ให้โอกาสผู้เรียนดี เรียนได้เร็วมีช่องทางพัฒนาสู่ความเปนนเลิศได้ 

4.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที่
สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้ 
  



 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.   ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับคุณภาพต่ 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 าผลการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเปนน
ระบบ 

4.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางส่วนขาดการด าเนินการที่ดีในการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร และเทียบเคียงแบบทดสอบ O – net สทศ. ครูบางส่วนขาดการประเมินการสอนของตนเอง และ
ขาดการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 
 
 

  



 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  
 1.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาอย่างเปนนระบบ รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจัง
ทั้งระบบ วิธีการแก้ไขและการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน 
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการนิเทศติดตามผล
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จัดท าความก้าวหน้าของผู้เรียนเปนนรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง 
ร่วมกันประเมินความส าเร็จ  
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิดตลอดเวลา เช่น ให้ท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
และฝึกการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต การใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด ส่งเสริมการท างานกลุ่ม ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างเปนน 
ระบบ มีการวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน ซ่อมเสริมให้ตรงกับความจ าเปนน จัดให้มี การ
ทดสอบความก้าวหน้าเปนนระยะและแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือเปนนก าลังใจและรู้จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง 
 ๒.   มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการกระตุ้น
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทุกข้ันตอน และส่งเสริม
ให้มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างเปนนรูปธรรมโดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติจนถึงข้ันตอนการประเมินผล 
  3.   มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและ
น ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ   
 
 
 
  



 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
 นายภูมิภัทร มาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

นายวัชระ    กรมพะไมย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
นายบรรจง สีค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
คณะท างาน 
 นางคมคิด ศรีสุข   ประธาน 
 นางสาววันวิสา   ประสพสุข  กรรมการ 

นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ  กรรมการและเลขานุการ  
  



 

 

 

 

 


