ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
1.1) โรงเรีย นกาฬสิ น ธุ์พิทยาสั ย ถนนภิรมย์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔ โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔ E-mail
ผู้บริหาร : wsuchmath@gmail.com Website โรงเรียน http://www.pittayasai.ac.th
1.2) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3) เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1.4) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.5) เขตพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
๒.๑) ข้อมูลผู้บริหาร
๑. ผู้อานวยการโรงเรียน นายสุชาติ แวงโสธรณ์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒ ๔๗๓๓
E-mail : wsuchmath@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม,) คณิตศาสตร์
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา - ปี ๕ เดือน
๒. รองผู้อานวยการโรงเรียน ๓ คน
๒.๑ นายจาลอง นามบุญลือ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๖๕๒๕๗๗ E-mail : Jumlong_longJ@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒.๒ นายอภิเดช แจ่มพงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบั ณฑิต การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๐๗๗๗๔๘ E-mail : add๒๕๑๒@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
๒.๓ นายวีร ะศักดิ์ วงศ์ท อง วุ ฒิ การศึกษาสู งสุ ด ศึกษาศาสตร์ม หาบัณ ฑิต (ศษ.ม.)
โทรศั พ ท์ ๐๘๓-๐๔๖ ๒๗๑๖ E-mail : Werasak716@gmail.com รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม บริ ห ารงาน
งบประมาณ
2.2) คาขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์
คาขวัญ
“สุขภาพดี มีคุณธรรม นาวิชาการ สมานสามัคคี”
ปรัชญา
“การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2564 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็ม
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรมนาสู่มาตรฐานสากล

นโยบายและเป้าหมาย
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง เทียบเคียงกับหลักสูตรสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพ
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
7. ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นา และนัก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
10. ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
11. ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

๓
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ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายจาลอง นามบุญลือ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
(ก) งานพัฒนาหรือดาเนินการ
เกี่ยวกับการ ให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(ข) งานวางแผนงานด้านวิชาการ
(ค) งานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
(ง) งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา
(จ) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(ฉ) งานวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) งานวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้
(ฌ) งานนิเทศการศึกษา
(ญ) งานแนะแนว
(ฎ) งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
(ฏ) งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
(ฐ) งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น
(ฑ) งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ
และสถานบันอื่นทีจ่ ัดการศึกษา
(ฒ) งานจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
(ณ) งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
(ด) งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอภิรักษ์ จุลบุรมย์

(ก) งานวางแผนอัตรากาลัง
(ข) งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ค) งานจัดหาและบรรจุแต่งตั้ง
(ง) งานเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) งานดาเนินการเกีย่ วกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
(ฉ) งานลาของบุคลากรสังกัด
สถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้
โดยเฉพาะ
(ช) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) งานดาเนินการทางวินยั และการ
ลงโทษ
(ฌ) งานสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่ น
(ญ) งานรายงานการดาเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
(ฎ) งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(ฏ) งานออกจากราชการ
(ฐ) งานจัดระบบและการจัดทา
ทะเบียนประวัติ
(ฑ) งานจัดทาบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฒ) งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ณ) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
(ด) งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ถ) งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ท) งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายอภิเดช แจ่มพงษ์

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสุธิดา ศรีโสภา

(ก) งานจัดทาแผนงบประมาณและคา
ขอตั้งงบประมาณ
(ข) งานจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(ค) งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ง) งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
(จ) งานรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ฉ) งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ
(ช) งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
(ฌ) งานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา
(ญ) งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
(ฎ) งานวางแผนพัสดุ
(ฏ) งานกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
(ฐ) งานพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหา
พัสดุ
(ฑ) งานจัดหาพัสดุ
(ฒ) งานควบคุม บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ
(ณ) งานจัดหาผลประโยชน์การ
ทรัพย์สิน
(ด) งานรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การจ่ายเงิน
(ต) งานจัดทาบัญชีการเงิน
(ถ) งานจัดทารายการทางการเงินและ
งบการเงิน
(ท) งานจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี
ทะเบียน และรายงาน

(ก) งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
(ข) งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
(ค) งานวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
(ง) งานวิจัยเพือ่ การพัฒนานโยบาย
และแผน
(จ) งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
(ฉ) งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(ซ) งานดาเนินงานธุรการ
(ฌ) งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
(ญ) งานจัดทาสามะโนผู้เรียน
(ฎ) งานรับนักเรียน
(ฏ) งานเสนอความเห็นเกีย่ วกับเรื่อง
การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษา
(ฐ) งานประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
(ฒ) งานทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ต) งานส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอื่นทีจ่ ัดการศึกษา
(ถ) งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(ท) งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
(น) งานแนวงานการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน

๔
3. ข้อมูลครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา
จานวนนักเรียน

ชั้น

จานวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

140 154 294
169 152 321
190 163 353
166 200 366
172 180 352
147 191 338
รวม
967 1057 2024
(ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559)

8
8
8
8
8
8
48

ครูประจาการ ครูอัตราจ้าง
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับการศึกษา
รวมภาระ
สูงสุดของครู
งานสอน
ประจาการ
ชม./สัปดาห์
(๗๕ คน)
ป. ป. ป.
ตรี โท เอก

2
2
3
3
5
15

10 3
10 1
8 3
7 4
5 9
8 6
49 25

จานวนครูที่สอน ป. 1-6

13
9
10
9
10
9
60

1
1
2

1
2
2
1
1
7

1
1

240
240
240
240
240
240
1,440

4. ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติ( NTและ
ONET)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ประถมศึกษาปีที่ 6
4.1) ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2559
4.1.1) วิชาภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
234
166
165
83
85
59
792
๓๙.๔๐

3.5
35
48
68
73
50
47
321
๑๕.๙๗

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
17
3
2
59
16
21
72
36
9
97
64
38
83
48
56
63
46
65
391
213
191
๑๙.๔๕ ๑๐.๖๐ ๙.๕๐

1.5
1
5
1
1
10
24
4
24
33
64
38
๓.๑๘ ๑.๘๙

0
-

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

๕
4.1.2) วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
229
149
140
84
85
92
779
๓๘.๗๖

3.5
40
60
59
61
51
45
316
๑๕.๗๒

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
17
5
59
30
13
90
52
10
63
49
54
74
52
50
62
64
33
365
252
160
๑๘.๑๖ ๑๒.๕๔ ๗.๙๖

1.5
1
4
1
43
11
37
1
18
23
102 36
๕.๐๗ ๑.๗๙

0
-

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
30
15
9
49
19
7
155
8
2
79
79
64
151
48
72
60
50
536
229
132
๒๖.๖๗ ๑๑.๓๙ ๖.๕๗

1.5
1
3
3
49
4
31
3
86
7
๔.๒๘ ๐.๓๕

0
-

1.5
1
20
4
7
8
19
54
4
๒.๖๙ ๐.๒๐

0
0
-

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

4.1.3) วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
188
160
105
40
53
72
618
๓๐.๗๕

3.5
46
78
81
50
98
49
402
๒๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

4.1.4) วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
199
112
327
229
76
63
1006
๕๐.๐๕

3.5
51
50
13
41
77
55
287
๑๔.๒๘

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
30
11
57
36
37
11
39
25
24
79
80
30
61
70
69
277
222
160
๑๓.๒๘ ๑๑.๐๔ ๗.๙๖

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

๖
4.1.5) วิชาประวัติศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
254
201
332
61
109
200
1157
๕๗.๕๖

3.5
34
64
6
63
87
74
328
๑๖.๓๒

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
2
1
32
11
8
8
5
102
63
76
100
53
1
48
15
292
148
85
๑๔.๕๓ ๗.๓๖
๔.๒๓

1.5
-

1
-

0
-

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
1
2
3
3
42
36
33
24
8
80
39
33
๒.๙๘
๑.๙๔
๑.๖๔

1.5
-

1
-

0
-

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
10
15
2
17
130
24
2
122
70
19
83
46
17
377
142
38
๑๘.๗๖ ๗.๐๖
๑.๘๙

1.5
1
2
6
2
8
2
๐.๔๐ ๐.๑๐

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

41.6) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
275
285
300
195
240
307
1602
๗๙.๗๐

3.5
15
26
48
59
86
22
256
๑๒.๗๔

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

4.1.7) วิชาศิลปศึกษา
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
268
258
217
92
44
110
989
๔๙.๒๐

3.5
13
41
117
117
93
73
454
๒๒.๕๙

0
-

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

๗

4.1.8) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
ร้อยละ

4
283
255
282
181
190
87
1278
๖๓.๕๘

3.5
8
22
45
57
91
40
263
๑๓.๐๘

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
18
15
6
21
2
1
49
28
49
63
6
131
34
45
282
79
107
๑๔.๐๓ ๙.๙๓
๕.๓๒

1.5
1
1
๐.๐๕

ระดับผลการเรียน
3
2.5
2
46
11
8
50
34
32
52
60
15
100
61
56
57
57
46
42
73
83
347
296
240
๑๗.๒๖ ๑๔.๗๓ ๑๑.๙๔

1.5
1
1
26
14
11
22
4
45
32
105 50
๕.๒๒ ๒.๔๙

1
-

0
-

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

4.1.9) วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร้อยละ

4
195
119
145
75
129
39
702
๓๔.๙๓

3.5
30
41
79
62
35
23
270
๑๓.๔๓

0
-

รวมทั้งสิ้น
291
316
351
365
350
337
2,010

๘
4.๒) ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT /O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่
3/6 ปีการศึกษา 2559
4.๒.1) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ2559
± ผลต่าง
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย
ความสามารถ
2558
2559
ภายในเขต
พื้นที่
ด้านภาษา
38.89
47.15
-3.46
ด้านคานวณ
33.42
30.58
-7.28
ด้านเหตุผล
45.91
41.69
-10.81
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน 39.41
39.81
-7.18

± ผลต่าง
± ผลต่าง
± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
จังหวัด
-2.40
-3.14
-3.85
-5.15
-6.77
-6.41
-9.34
-10.93
-11.69
-5.63
-6.95
-7.32

4.๒.2) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 และ2559

สาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษาฯ
วิชาภาษาอังกฤษ
รวมค่าเฉลี่ย

± ผลต่าง
ปี
ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย
การศึกษา
2559
ภายในเขต
2558
พื้นที่
๔๙.๑๒
๕๑.๖๓
+๑.๑๓
๔๒.๖๒
๓๘.๒๕
+๑.๒๓
๔๔.๒๒
๔๓.๕๐
+๔.๐๔
๔๗.๕๖
๔๕.๔๒
+๑.๐๙
๔๑.๔๙
๓๔.๓๙
+๔.๒๐
๔๕.๐๐
๔๒.๖๔
+๒.๓๔

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด
+๐.๗๓
+๐.๕๑
+๓.๙๑
+๐.๓๑
+๓.๙๔
+๑.๘๘

± ผลต่าง
± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
-๐.๒๕
-๐.๕๑
+๓.๒๓
+๐.๓๔
+๓.๒๘
+๑.๒๒

-๑.๓๕
-๒.๒๒
+๒.๒๘
-๑.๒๖
-๐.๒๐
-๐.๕๕

๙
5. สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
5.1) สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น

ห้องสมุด

ประถมศึกษาปีที่ 1 240
ประถมศึกษาปีที่ 2 245
ประถมศึกษาปีที่ 3 240
ประถมศึกษาปีที่ 4 245
ประถมศึกษาปีที่ 5 245
ประถมศึกษาปีที่ 6 240
รวม
1455

ห้อง
ปฎิบัติการ
วิทยาศาสตร์

๑๒3
111
80
137
221
238
910

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ครั้ง/ปี
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
ห้องอาเซียน
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ ทางภาษา

๑๕๖
๙๘
๔๕
๑๒๙
๑๑๗
๑๓๘
683

128
128
128
128
196
202
910

165
208
68
238
252
248
1179

40
52
48
70
245
90
545

แปลง
เกษตร/
สวนหย่อม

๙๖
๘๒
๗๘
๑๐๗
๑๓๔
๑๗๒

669

5.2) สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

วัด
ประชา
นิยม
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

วัดกลาง
พระ
แหล่ง วนอุทยาน/
อาราม ท่องเที่ยว สวนรุกขชาติ
หลวง
1
๑
1
๑
1
๑
๑
1
๑
1
1
๒
๖
๓

สวน
พฤกษศาสตร์
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

พิพิธภัณฑ์
สิรินทร

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/
บุคคล

1
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

๑๐
๖. ข้อมูลด้านงบประมาณ
6.1) ด้านรายได้
ที่
รายการ
จานวนเงิน
1 รับจากหน่วยงานของรัฐ
2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
3 เงินบริจาค
1,095,000.00
4 เงินระดมทุนเพื่อการศึกษา/มีวัตถุประสงค์ 3,799,186.70
5 อื่นๆ
6.2) ด้านรายจ่าย
ที่
รายการ
1 เงินเดือนบุคลากร
2 ครูอัตราจ้าง
4 ลูกจ้างชั่วคราว
5 ค่าสาธารณูปโภค
6 ค่าบารุงการกุศล / ชุมชน
7 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
8 ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
9 อื่นๆ

จานวนเงิน
42,562,760.00
1,650,480.00
796,560.00
756,313.94
20,000.00
760,000.00
100,000.00
-

6.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวก
1) จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน
- ใช้ในงานบริหาร จานวน
- เล่น internet ได้
2) จานวนเครื่องโทรสาร
3) จานวนโทรทัศน์
4) ลาโพงขยายเสียง
๕) เครื่องขยายเสียง
๖) เครื่องฉายภาพทึบแสง
๗) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
๘) จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง ๗๐x๗๐
๙) จอโปรเจคเตอร์ แบบแขวน

69
65
4
69
1
9
๑๒
๖
๘
๑๔
๒
๑๓

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
จอ
จอ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑๑
7. สรุปข้อมูลด้านการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
7.1) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
คน
7.2) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
34
คน
7.3) มีนักเรียนปัญญาเลิศ
ระดับประเทศ
- ด้านภาษาต่างประเทศ
๑ คน
- ด้านคานวณ
๒ คน
ระดับนานาชาติ
- ด้านคานวณ
๒ คน
7.4) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
- ด้านยากจน
1,309 คน
- ทุพพลภาพ
- คน
- ด้านเงินทุนสนับสนุน
1,500 คน
- ด้านยาเสพติด
- คน
- ความรุนแรงทางด้านครอบครัว
- คน
7.5 จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน
- คน
- ปีการศึกษา 2557
- คน
- ปีการศึกษา 2558
- คน
7.6) สถิติการขาดเรียน/เดือน
- ปีการศึกษา 255๘
๔๙ คน
- ปีการศึกษา 255๙
๙๖ คน
7.7) จานวนนักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้โรงเรียน
- ปีการศึกษา 255๘
๖๖ คน
- ปีการศึกษา 2559
๘๒ คน
๘. โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน
๑. ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นโรงเรียนยอดนิยม
๒. ผู้ปกครอง/หน่วยงานให้ความร่วมมือกับครูเป็นอย่างดี
๓. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
๙. ข้อจากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน
๑. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษายังไม่ชัดเจน
๒. ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
๓. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของครู
๔. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของโรงเรียน

๑๒
10. ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2559
ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ประเภทผู้บริหาร
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
นายทรงพล อัคติ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรผ่านการประเมิน
รางวัลคุณภาพระดับองค์กร
(School Quality Awards :
ScQA)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดผลงานวิจัย ประเภท
นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่ความสุจริต
สาหรับเยาวชน สาหรับโรงเรียน
สุจริต ตามโครงการ "1,000 เรื่อง
1,000 วิจัย นวัตกรรมก้าวไกล
ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รางวัลห้องสมุดโรงเรียนระดับ
ดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมนิสัย
นักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสามัญ
สานักงานเขตพื้นที่
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ- การศึกษา
เนตรนารีประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
บุคลากรดีเด่นด้านผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
บุคลากรดีเด่นด้านผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร

โล่รางวัล

โล่รางวัล

043/2559

0๒๔/2559

๑๓

ประเภทครูผู้สอน
นางวิรงรอง ศรีพอ

นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร

นายคณัสกฤช ฝ่ายไทย
นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร

นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
นางสาวสุกันยา ภาโสม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว
PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-ค.๓๕๖/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๗๐/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๘๐/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๗๙/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๖๑/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๖๒/๒๕๕๙

๑๔

ประเภทครูผู้สอน
นางนฤมิตร อินถา

นายประวิช สินธุศิริ
นางสมรัตน์ สกุลไทย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙

ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางพิสมัย พูลเจริญ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
นางเพลินพิศ ตาล
เหรียญทอง กิจกรรม
ประดิษฐ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
ชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-ค.๓๗๑/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๖๐/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๕๙/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๖๘/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๖๙/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๗๖/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๗๕/๒๕๕๙

๑๕

ประเภทครูผู้สอน
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย

นางภาวิณี รัตนศรี
นางสุนันทา ครองยุทร

นายประวิช สินธุศิริ
นางสมรัตน์ สกุลไทย

นางบุปผา ภู่บาเพ็ญ
นางสาวภิกษุนี ศรีบุญเรือง
นางสาวอรอุมา อุ่นสิม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์(Science
Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น
ป.๔ – ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันราวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-ค.๓๖๘/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๖๙/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๕๔/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๕๓/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๖๐/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๕๙/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๖๕/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๖๗/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๖๖/๒๕๕๙

๑๖

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
นางสาวอาบพร เวียงสมุทร
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางประภาวดี อัคติ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
นางสาวสุวนันท์ โพธิสนาม
เหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางจารูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
นายพัฒนา ศรีโสภา
เหรียญทองกิจกรรม การ
นางสุธิดา ศรีโสภา
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับ
นางอุ่นใจ พลโสกเชือก
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะ ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทครูผู้สอน

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-ค.๓๕๕/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๕๗/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๕๘/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๗๓/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๗๔/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๗๒/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-ค.๓๗๘/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-ค.๓๗๗/๒๕๕๙

๑๗

ประเภทครูผู้สอน
นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา
ณ สกลนคร

นางทัศนีย์ ชูศรีทอง

นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย

นางสาวอรสา ศิลรัตน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่
(๔ บท) ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติ
บัตร
สพป.กส.-ค.๙๙/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๐๐/
๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๓๘/
๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๓๖/
๒๕๕๙

๑๘

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
นางสาวน้าหนึ่ง การหาญ
เหรียญทองการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสุนันทา ครองยุติ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
นางภาวิณี รัตนศรี
เหรียญทองการประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
นายศิริวัฒน์ จันทร์เพชร
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
นายศิริวัฒน์ จันทร์เพชร
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ประเภทครูผู้สอน

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-ค.๑๖๔/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๑๖๗/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๐๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๒๐๒/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๙๗/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๙๘/๒๕๕๙

๑๙

ประเภทครูผู้สอน
นางสมรัตน์ สกุลไทย
นายประวิช สินธุศิริ

นางวนิดา ขาวศรี
นางสาวฉวีวรรณ พรมพิศ
นางประวิช สินธุศิริ

นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัย

นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัย

นายสายันต์ คงสมมาศ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการประกวด
มารยาทไทย ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการประกวด
สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-ค.๑๓๔/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๑๓๕/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๐๖/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๒๐๗/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๒๐๘/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๖๒/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๖๑/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๕๙/๒๕๕๙

๒๐

ประเภทครูผู้สอน
นายสายันต์ คงสมมาศ

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์

นางพิสมัย ดอนสมจิต

นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัย

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-ค.๑๖๐/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๕๑/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๐๕/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๕๒/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๐๙/๒๕๕๙

๒๑

ประเภทครูผู้สอน
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์

นางบุปผา ภู่บาเพ็ญ
นางสาวอรอุมา อุ่นสิม
นางสาวภิกษุณี ศรีบุญเรือง

นายลิขิต พลดร
นายประวิช สินธุศิริ
นายพัฒนา ศรีโสภา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันการ
แข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ป.๑ – ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-ค.๒๑๐/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๑๒/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๒๑๖/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๒๑๗/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๒๑๙/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-ค.๑๑๘/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๑๑๙/๒๕๕๙
สพป.กส.-ค.๑๒๑/๒๕๕๙

๒๒

ประเภทนักเรียน
เด็กหญิงปรินทร์ ไพรพงษ์

เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม

เด็กหญิงณัฐวรา โยทสิงห์
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไกยสิงห์
เด็กหญิงสาริสา ธารพรศรี

เด็กชายณรศร อิ่มเสถียร
เด็กหญิงธนิดา ศรีสมบัติ
เด็กหญิงวธูสิริ บุญปก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ป.๑ -ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๖๖/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๘๖/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๘/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๗/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๔๗/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๔๙/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๔๘/๒๕๕๙

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-น.๖๔๑/๒๕๕๙

๒๓

ประเภทนักเรียน
เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์

เด็กหญิงจารวี ศรีมงคล
เด็กหญิงทิวดี พรหมหาลา
เด็กหญิงบุษยกรณ์ สุนทรรส

เด็กหญิงกฤษณา นามเสถียร
เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูเนตร
เด็กหญิงอธิษฐาน วระโคตร

เด็กหญิงฌาลิศา วงษ์คา
เด็กหญิงพิชญาวี เถื่อนศร
เด็กหญิงเอ็ลรี่ ขาวทองหลาง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์(Science
Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-น.๖๖๗/
๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๕๐/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๕๑/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๕๒/
๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๗๘/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๗๗/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๗๙/
๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๖๔/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๖๕/
๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๖๓/
๒๕๕๙

๒๔

ประเภทนักเรียน
เด็กหญิงทิพรัตน์ สิงห์โสด
เด็กหญิงพัทธนันท์ ภูกิ่งเงิน
เด็กหญิงภารดา หาญพยัคฆ์
เด็กหญิงวรรณพร นาชัยเพ็ชร
เด็กหญิงอันนิชา ถิตย์วาส
เด็กหญิงกมลฉัตร ภูบัวจ้อย
เด็กชายธนภัทร์ อารีย์

เด็กหญิงแก้วตา อ่อนศรี

เด็กชายจังหวัด ขนขา
เด็กชายชนพัฒน์ ระดมจินดา
เด็กหญิงปราณปรียา อิ่มเขจร
เด็กหญิงปวิตราพร พันธุรักษ์
เด็กหญิงรสิตา เสนาวัง
เด็กหญิงอรอุมา ลือเลื่อง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น
ป.๔ -ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันการพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์
พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น
ป.๔ -ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพฐ/สพป-น.๖๓๗/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๓๕/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๓๘/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๓๙/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๓๖/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๔๖/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๔๕/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๔๐/๒๕๕๙

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สพฐ/สพป-น.๖๘๔/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๓/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๒/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๐/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๑/๒๕๕๙
สพฐ/สพป-น.๖๘๕/๒๕๕๙

๒๕

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงปัญญารัตน์ รุ่งรังสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงพรรณิชา เปศรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงยุคลธร ภูชานิ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงจุฑาณัฐ สว่างบุญ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงชลธิชา หยาง
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงภีมากร จันทรสมบัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายสุทธิพจน์ ภูอาบอ่อน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
GSP ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ประเภทนักเรียน

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-น.๑๕๗/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๑๕๘/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๒๒๕/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๒๒๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๒๒๒/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๒๕๖/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๒๕๗/๒๕๕๙

๒๖

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงทิพรัตน์ สิงห์โสด
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงพัทธนันท์ ภูกิ่งเงิน การประกวดโครงงาน
เด็กหญิงภารดา หาญพยัคฆ์ คุณธรรม ป.4-ป.6
เด็กหญิงวรรณพร นาชัยเพ็ชร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เด็กหญิงอันนิชา ถิตย์วาส
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
เด็กหญิงพาครองขวัญ พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงสิรารัตน์ ทองสุข
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
เด็กชายฒุณฑวุฒิ มุนาเวท
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงพรสุดา พละสินธุ์
การประกวดมารยาทไทย
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทนักเรียน

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-น.๓๐๓/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๒๙๙/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๐๓/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๐๕/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๐๑/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๐๓/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๐๓/๒๕๕๙

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๐๓/๒๕๕๙

๒๗

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงกันยภร จีระสมบัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงทิพวรรณ ฐานโอภาส การประกวดสวดมนต์
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภิณ
แปลไทย ป.1-ม.3
เด็กหญิงนภัสสร สระแก้ว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เด็กหญิงพัชราภา พิลาสมบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เด็กหญิงมาลินี รุจิวุฒิ
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
เด็กหญิงรัชดาวรรณ จาเนียร ๒๕๕๙
เด็กหญิงวรินดา กลิ่นปรี
เด็กหญิงสุภัทรา แจ่มสุวรรณ
เด็กหญิงแสงมณี สวัสดิชัย
เด็กหญิงอริสา ฤทธิ์สว่าง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงมิ่งขวัญ ภารจินดา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๒๕๐/๒๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ถิตย์อาไพ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๒๕๑/๒๕๕๙

ประเภทนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-น.๓๑๕/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๑๒/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๒๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๒๔/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๑๓/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๒๒/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๑๙/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๑๗/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๑๔/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๒๓/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๒๕๒/๒๕๕๙

๒๘

ประเภทนักเรียน
เด็กชายพีรพงษ์ อุ่นใจ

เด็กชายภัทรพล ภูยาฟ้า

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยาดโยด

เด็กชายณฐรัฐ ธนปฐมฉัตร

เด็กหญิงสุชานาถ ฉายรื่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
สพป.กส.-น.๒๔๐/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๒๐/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๒๐/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๒๐/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๒๐/๒๕๕๙

๒๙

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กชายธนพล ทนโวหาร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงกรนภา แสนวัง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกิตติกา พาลี
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
เด็กหญิงจิดาภา อภัยศรี
อนุรักษ์ ป.1-ป.6
เด็กชายชุดากานต์ อามาตย์สมบัติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ แสงโสภาพรรณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เด็กหญิงธีมาพร บุญเสนาะ
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีสว่างวงศ์ ๒๕๕๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เลยะกุล
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณเลิศ
เด็กหญิงสิริรัตน์ มณีไพโรจน์
เด็กหญิงสุกฤตา ทัศนพงษ์
เด็กหญิงสุทธาสินี กุระอิ่ม

หน่วยงาน
เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่ สพป.กส.-น.๓๒๐/๒๕๕๙
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๓๕๒/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๕/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๔๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๙/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๐/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๕๑/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๗/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๔๐/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๔๕/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๔๓/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๓๓๖/๒๕๕๙

เด็กชายชาคริต แซ่ลิ่ม
เด็กชายพงศกร ญาณพิบูลย์
เด็กชายภูตะวัน ถิ่นสาอางค
เด็กชายยุทธศิลป์ ภูกงลี
เด็กชายวัชระ พื้นสันเที้ยะ
เด็กชายวีรภัทร ผิวลา

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สพป.กส.-น.๑๙๕/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๑๙๘/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๑๙๖/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๑๙๒/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๑๙๔/๒๕๕๙
สพป.กส.-น.๑๙๐/๒๕๕๙

ประเภทนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙

๓๐

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงฐิติมา ภูถาดงา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวรินธร พูลเพิ่ม การแข่งขันการทาหนังสือเล่ม
เด็กหญิงเอศวรี ฉายพล เล็ก ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เด็กหญิงลัทธพร ไชยนัด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์ การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เด็กชายพันวา หนูวงศ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา พิลาแดง

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

ประเภทนักเรียน

เด็กชายยุทธนา เหล่าวิสัย

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการใช้โปรแกรม
นาเสนอ (Presentation)
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง
เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร

๓๑

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 5 [5th Thailand
Mathematics Contest]
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 5 [5th Thailand
Mathematics Contest]
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560
(ระดับประเทศ)
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้
คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในการ
ทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 29
ประจาปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญ
ทอง ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560
รอบแรก
ประเภทนักเรียน

หน่วยงาน
เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
ที่มอบรางวัล
สมาชิกภาพสหภาพ
IMC ประจา
ประเทศไทย
สมาชิกภาพสหภาพ
IMC ประจา
ประเทศไทย
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

บริษัท เสริมปัญญา
จากัด

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญ
ทอง ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560
รอบแรก
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติ
บัตรเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2560
ประเภทนักเรียน

เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเข้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
5-6

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1

สภาสังคม
สงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สถาบันส่งเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
ร่วมกับ มูลนิธิ
ดร.สมวงษ์ และ
พญ.เพ็ญนภา
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร
2016
รางวัล Silver Award
Challenge for
Individual Contest Upper Future
Primary Level
Mathematicians
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร 2016
รางวัล Bronze Award
Challenge for
Individual Contest Middle Future
Primary Level
Mathematicians

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
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เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

ได้รับรางวัลชมเชย TEDET
ได้คะแนนรวมสูงสุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อันดับ
ที่ ๑ ของจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน
เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
12th International
Mathematics
Contest
[Singapore] 2016
12th International
Mathematics
Contest
[Singapore] 2016
ASMO Thai
Science&Math
Competition
2016
ASMO Thai
Science&Math
Competition
2016
ASMO Thai
Science&Math
Competition
2016
สถาบันส่งเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม

ได้รับรางวัลชมเชย TEDET
ได้คะแนนรวมสูงสุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อันดับ
ที่ ๑ ของจังหวัดกาฬสินธุ์

สถาบันส่งเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ประเภทนักเรียน
เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
ได้รับเกียรติรางวัล Merit in
Parallel Competition of
TIME 2016 :EMIC 2016
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Merit
Award Primary School
Grade Five

เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Merit
Award Primary School
Grade Three
เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร
รางวัล Bronze Award

เด็กหญิงปภาวี วัฒนเนติกุล

ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Merit
Award

เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Merit
Award
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างชั้นปี
11. โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น /จานวนชั่วโมงที่จัดให้
เรียนต่อปี / ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ
11.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิทยาสัย ปรับปรุงปีการศึกษา 2559
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สาระ/ หน่วย
วิชา
รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ค่า
น้าหนัก

จานวน หน่วยกิต
ชั่วโมง/
ปี

ท11101 200
ค11101 200
ว11101
80
ส11101
80
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสนา
ส11102
40
สุขศึกษาฯ
พ11101
20
ศิลปะ
ศ11101
20
การงานชีพฯ
ง11101
40
ภาษาต่างประเทศ อ11101 200
หน้าที่พลเมือง
ส11321
40
รวม
880
กิจกรรมพัฒนา
120
ผู้เรียน
รวมชั่วโมง/ปี
1,000

5
5
2
2
1
0.5
0.5
1
5
1
23
3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สาระ/ หน่วย
รหัสวิชา
ท12101
ค12101
ว12101
ส12101
ส12102
พ12101
ศ12101
ง12101
อ12101
ส12322

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค่า
น้าหนัก

จานวน
ชั่วโมง/ปี

หน่วยกิต

200
200
80
80
40
20
20
40
200
40
880
120

5
5
2
2
1
0.5
0.5
1
5
1
23
3

1,000

สาระ/ หน่วย
รหัสวิชา
ท13101
ค13101
ว13101
ส13101
ส13102
พ13101
ศ13101
ง13101
อ13101
ส13323

ค่า
น้าหนัก

จานวน
ชั่วโมง/ปี

หน่วยกิต

200
200
80
80
40
20
20
40
200
40
880
120

5
5
2
2
1
0.5
0.5
1
5
1
23
3

1,000
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่า
ค่าน้าหนัก
สาระ/ หน่วย
สาระ/ หน่วย
วิชา
รหัสวิชา จานวน น้าหนัก รหัสวิชา จานวน หน่วยกิต
ชั่วโมง/ หน่วยกิต
ชั่วโมง/
ปี
ปี
ภาษาไทย
ท14101 160
4
ท15101 160
4
คณิตศาสตร์
ค14101 160
4
ค15101 160
4
วิทยาศาสตร์
ว14101
80
2
ว15101
80
2
ส14101
80
2
ส15101
80
2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสนา
ส14102
40
1
ส15102
40
1
สุขศึกษาฯ
พ14101
80
2
พ15101
80
2
ศิลปะ
ศ14101
80
2
ศ15101
80
2
การงานชีพฯ
ง14101
40
1
ง15101
40
1
ภาษาต่างประเทศ อ14101 120
3
อ15101 120
3
หน้าที่พลเมือง
ส14324
40
1
ส15325
40
1
880
23
880
23
รวม
120
3
120
3
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รวมชั่วโมง/ปี

1,000

1,000

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระ/ หน่วย
รหัสวิชา
ท16101
ค16101
ว16101
ส16101
ส16102
พ16101
ศ16101
ง16101
อ16101
ส16326

ค่า
น้าหนัก

จานวน
ชั่วโมง/ หน่วยกิต
ปี
160
4
160
4
80
2
80
2
40
1
80
2
80
2
40
1
120
3
40
1
880
23
120
3
1,000
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์
3. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการตัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐

๙.๖๒
๙.๕๙
๙.๒๔
๙.๒๗
๑๑.๒๑
๘.๐๐
๔.๘๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๘

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
๕.๐๐
๕.๐๐ ดีมาก
๑๐๐.๐๐

๘๖.๖๑ ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และคิดเป็น ทาเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและความเป็นประชาธิปไตยด้วยคารวธรรม สามัคคีทา และปัญญา
ธรรม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี นอกจากนี้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนบรรลุ
เป้ า หมายที่เป็ น เอกลั ก ษณ์คื อ “ประชาธิ ปไตย ใช้วิธี การทางวิทยาศาสตร์ สู่ ม าตรฐานสากล” และมี
เอกลั ก ษณ์ คื อ “โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ก้ า วไกลสู่ ส ากล” นอกจากนี้ ส ถานศึ ก ษาได้ น าเอา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของ สมศ.รอบสอง และผลลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดเป็น
แนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงานโครงการต่างๆ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น โครงการเป็นแบบอย่างได้
๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนา
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้
นาเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. และผลการประเมินคุณภาพภายในของ
ต้นสังกัดเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงานโครงการต่างๆ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยการบริหารจัดการพัฒนาสื่อ ห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

๓๘
๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี มีการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ครูมีการ
กาหนดเป้าหมาย คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔. สถานศึกษามีการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ โดยยึดหลั กการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าระดับคุณภาพดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ มีระดับดับคุณภาพ พอใช้
๒. ครูบางส่วนยังขาดการใช้ผลประเมิน ผลทดสอบไปศึกษาค้นคว้าหรือดาเนินการวิจัยในชั้น
เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยส่งเสริมทักษะภาษาไทย การวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลเรื่องที่อ่านหรือเรียนรู้
การเรียนรู้ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีจากเจ้าของภาษา เน้นการสื่อสาร
การพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้คล่องแคล่ว มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การปรับการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเรียนรู้อย่างสมดุล ทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควรทดสอบย่อยเป็นระยะๆ ใช้ผลการทดสอบพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
๑.๒ ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิล ปะ และภาษาต่างประเทศ โดยมีการ
วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแล้ ว น ามาเป็ น ประเด็ น ปั ญ หา แล้ ว ท าการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรีย นรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดประสบการณ์การสอบให้ สอดคล้องกับการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างจริงจัง
๑.๓ สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนาผลมาเป็นประเด็นปัญหาแล้ว
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และทุกชั้น นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม Pre-O-NET หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้สอดคล้องกับ
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างจริงจังและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น
๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมาก ดังนั้นควรกาหนดทิดทางการพัฒนา โดยการส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ ให้ออกกาลังกาย ทดสอบสมรรถภาพ
ทางการและส่งเสริมสุนทรียภาพให้หลากหลายและทั่วถึงทุกคน สถานศึกษาควรกากับ ติดตาม ดูแลผู้เรียน
และการดาเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้

๓๙
๑.๕ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีมาก ดังนั้น สถานศึกษาควร
ส่งเสริมผู้เรียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นๆ
และให้เกิดผลที่ดีตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในด้านคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่ต่อไป
๑.๖ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศผ่ านประสบการณ์ตรงได้ดีมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรกาหนดทิศทางการพัฒ นา
โดยการส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นให้ ฝึ ก ปฏิ บัติ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเองอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสู่สากลในอนาคต
๑.๗ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ได้ดีมากในด้านความสามารถในการคิดและการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นสถานศึกษาควรกาหนดทิศทาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้รวมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน โดยให้ผู้เรียนได้แสดงคามคิดในการ
เรียนรู้ ร่วมแสดงความคิด ร่วมวิเคราะห์ อภิปรายผล สรุปผลจากการเรียนรู้และส่งเสริมให้นาเสนอผลการ
เรียนรู้ การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่สะท้อนความคิดของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอต่อไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้ดีมาก ดังนั้นควร
กาหนดทิศทางการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ในด้านงานวิชาการ
และงบประมาณ
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาครูแต่ละคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะควรส่งเสริ มให้ครูศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียน โดยนาเอา
บันทึกหลังแผนมาจัดทาวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียนอย่างจริงจัง สถานศึกษา
ควรนาเอาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนา
ครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
๔. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในได้ดีมาก ดังนั้นควรกาหนดทิศทางการ
พัฒนาต่อไป โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นนวัตกรรมการทางานตามปกติของสถานศึกษา ควบคู่กับการใช้การนิเทศ
ภายในสถานศึก ษาเป็ น เครื่ องมื อ ในการด าเนิ น การที่ เ ป็น รู ป ธรรมเด่ นชั ด ให้ มี ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต และกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ยกระดับเป้าหมายการพัฒนาให้สูงขึ้น ใช้การดาเนินการตามระบบประกันคุ ณภาพภายในทุกขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป และควรเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ท้าทาย โดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทั้ง
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป และการก้าวไกลสู่สากลตามจุดเน้นของสถานศึกษา
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรี ย นดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

