
ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ตั้ง 151 หมู่ 2  ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 35  ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยคต 
ตำบลทองหลาง ตำบลสุขฤทัย 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ 151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ในนามสาขา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โดยใช้ศาลาวัดสมอทองเป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ 
เป็นครูผู้ดูแล และประสานงานชุมชนร่วมกันบริจาคอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่อง
อุปโภคบริโภค มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี ฯพณฯ นายชิงชัย 
มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ และได้ประกาศยกระดับฐานะโรงเรียนเป็น
เอกเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่
บริหารงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณระบบสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์การเรียน
วิทยาศาสตร์ อาคารชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2544 
 พ.ศ. 2545 นายสมชาย วิรัชกุล มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบแผนงาน โครงการ 
ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องพิพิธภัณฑ์
ขวานหินโบราณ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2548 
 พ.ศ. 22549 นายศักดิ์ชาย สงวนวงษ์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบงานวิชาการ ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 108ล พร้อมบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและจัดสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2551 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหาร
บุคคล การเงินและพัสดุอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2554 
 พ.ศ. 2554 นายศิลป์ชัย เรืองยินดี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องพักครู และพัฒนางานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556 นางจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน และพัฒนาเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและผลการเรียนของนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่
จนถึงปี พ.ศ. 2557 
 พ.ศ. 2558 นายนิทัศน์  อินทร์ฉ่ำ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และหน้า
เสาธง ป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างหอพระประจำโรงเรียน ซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึง พ.ศ. 
2559 
 พ.ศ. 2559 นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องน้ำนักเรียน หอกรองน้ำ อาคารพักนอนนักเรียน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึง พ.ศ. 2562 
 
คำขวัญโรงเรียน 
 “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  
 “รูปสมอเรือและวงล้อธรรมจักร” 
 

 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน 
   “น้ำเงิน – เหลือง” 
 
ปรัชญาประจำโรงเรียน 
 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

 
ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 98 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 1 18 14 32 
ม.2 1 11 5 16 
ม.3 1 14 6 20 
รวม 3 43 25 68 
ม.4 1 6 6 12 

ม.5 1 5 4 9 

ม.6 1 3 6 9 

รวม 3 14 16 30 

รวมทั้งหมด 6 57 41 98 
 
1) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.46 
2) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.92 
3) จำนวนนักเรียนพิการทางการศึกษา (บกพร่องทางการเรียนรู้)  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.38 
4) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
5) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  14  คน   คิดเป็นร้อยละ  14.58 
6) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  16  คน   คิดเป็นร้อยละ  16.67 
7) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  2  คน    คิดเป็นร้อยละ  2.08 
8) สถิติการขาดเรียน                             2  คน/วัน   คิดเป็นร้อยละ  2.08 
9) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น                -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
10) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ม.3               จำนวน  19  คน   คิดเป็นร้อยละ  95.00 
 ม.6               จำนวน   9  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00   
11 ) จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   96  คน   
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
14) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   96  คน   คิดเป็นร้อยละ  100.00 
13) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.75 
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14) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและน อกสถานศึกษา  96  คน   
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
15) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 76  
คน  คิดเป็นร้อยละ  79.17 
16) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 79  
คน  คิดเป็นร้อยละ  82.29 
17) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
- - - - - - - - - 

 
ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางน้ำฝน   ยิ้มจำรสั 42 
8 ปี  

9 เดือน 
ครูชำนาญ

การ 
ค.บ.และ 

ศษ.ม 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 117 

2 นางฉัตรลดา   จบศรี 32 
8 ปี 

4 เดือน 
คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 

3 นางสาวผุสดี   มีทอง 30 
5 ปี  

9 เดือน 
คร ู

ค.บ.และ 
ศษ.ม 

สังคมศึกษาและ 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมและ 
พระพุทธ 
ศาสนา 

126 

4 นางสาวบานช่ืน   คำผิว 28 
4 ปี 

9 เดือน 
คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 98 

5 นางสาวศริญญา   นารถบุญ 28 
4 ปี 

9 เดือน 
คร ู

ค.บ.และ 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์และ 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 54 

6 นายธีระชัย   ตั้งคำ 37 
4 ปี 

9 เดือน 
คร ู

วท.บ. 
และ 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส์และการ
บริหาร

การศึกษา 
ฟิสิกส์ และ IS 159 

7 นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์ 33 
4 ปี 

9 เดือน 
คร ู ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์

สังคม, พระพุทธ 
ศาสนา, หน้าท่ี
พลเมือง และ
ประวัติศาสตร ์

30 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

8 นางสุนิสา   กมลมาลย์ 28 
3 ปี  

8 เดือน 
คร ู

วท.บ. 
และ 
กศ.บ. 

เคม ี
เคมี, เทคโนโลยี

ออกแบบ, IS และ
การงานอาชีพ 

65 

9 นางสาวโสภิตา   สงชนะ 26 
2 ปี 
10 

เดือน 
คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย, การ
งานอาชีพ และ

สวนพฤกษศาสตร ์
81 

10 นางสาวชัญญณัท   ลัมยศ 32 1 ป ี ครูผู้ช่วย ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 

สิลปะ, 
ภาษาอังกฤษ, การ

งานอาชีพ และ
คอมพิวเตอร ์

90 

11 นางสาวพจนา   พยัพศรี 24 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา 

ชีววิทยา, 
เทคโนโลยี

ออกแบบ และ
คอมพิวเตอร์  

- 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  11  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงตามความถนัด  11  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นายวีระเสม  กมลมาลย ์ ๓3 9 ปี 8 เดือน ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สพม.เขต ๔๒ 

(พนักงานราชการ) 
 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวกิ่งแก้ว  ทิมศิลป์ ๒7 2 ปี 2 เดือน ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย, การงาน
อาชีพ, งานเกษตร 

และสวนพฤกษศาสตร ์

สพม.เขต ๔๒ 
(ครูวิกฤติ) 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์

การทำงาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวเบญจมาศน์  กีตา 29 1 ปี 4 เดือน น.บ. นิติศาสตร ์ - 
สพม.เขต ๔๒ 

(ธุรการโรงเรียน) 
 

ลูกจ้างประจำ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์

การทำงาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑ นายสมนึก   เกลีย้งล่ำ 53 14 ปี ม.3 - - 
สพม.เขต ๔๒ 

(ภารโรงโรงเรียน) 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง  อาคารประกอบจำนวน 5 หลัง  ส้วม 2 หลัง  สนามฟุตบอล  
1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 
 
ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรบั จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 525,075 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 77,272.05 
เงินนอกงบประมาณ 213,268 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 426,724 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 738,343 รวมรายจ่าย 503,996.05 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดอืน – ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ     10.47        ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ     68.26         ของรายรับ 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชน/หมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากร
ประมาณ   ๑ ,๑๐๔  คน บริ เวณ ใกล้ เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ 
ตำบลทองหลาง  โรงเรียนบ้านสมอทอง  วัดสมอทอง  แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง  อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีเลี้ยงบ้าน ประเพณีไหว้เจดีย์ ประเพณีรดน้ำมนต์ ประเพณีเลี้ยงขนมจีนผี ประเพณีไหว้ต้นไทร ฯลฯ 
  ๒ ) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ   ป .๔  - ป.๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 100,000 บาทต่อปีจำนวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครวั  4  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจำกัด 
๑. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง 
๒. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่าง
ดีตลอดมา เช่น มูลนิธิศุภนิมิต องค์การบริหารส่วน
ตำบลทองหลาง 
๓. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 

๑. นักเรียนมีฐานะยากจน 
๒. นักเรียนบางส่วนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
๓. นักเรียนต้องทำงานควบคู่ไปกับการเรียนจึงไม่
มีเวลาเพียงพอต่อการศึกษาเล่าเรียน 
๔. ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกร    
เป็นส่วนใหญ่ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 พันธกิจ 
 ๑.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  เป็น
บุคคลแห่งการเรยีนรู้  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาชาติ 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ  เอกชน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

 

 เป้าหมาย 
1.  ผู้เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง

ความพอเพียง 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา 
 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง” 
พอเพียง หมายถึง เป็นผู้รู้จัก  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  บนพื้นฐานของความรอบรู้ 

และมีคุณธรรม  
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“นักเรียนมีมารยาทดี วจีไพเราะ”  
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนักนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ผลงานในปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียน ได้รับรางวัลดีเด่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 เป็นสถานศึกษาท่ีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น ๑๐ อันดับแรกของ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
(Top Ten) จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล 
ดีเด่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 ได้เข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม” 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี 

ครู 
นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขนัการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๔ – ม.๖ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสุนิสา กมลมาลย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายธีระชัย ตั้งคำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขง่ขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันพินิจวรรณคด ีระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันพินิจวรรณคด ีระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวชัญญณัท   ลัมยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉตัรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉัตรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายวีระเสม กมลมาลย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดบัชั้น ม.๔– ม.๖ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวผุสดี มีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวผุสดี มีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กชายไชยภัทร  กระแหน่ ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงแพรวรุ้ง  วงค์จันทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายคมสันต์ ชาญกิจกรรณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายณัฐดนัย มรรคผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงฉันทิศา  จันทรักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงสาวินี  ผ่อนยา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายนรภัทร  วงศ์ดวงดำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงบงกชพร  จันทรักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชุติมา  หงส์ไกร ไดเ้ขา้ร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงศิศิรา  ส่งเสริม ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์ดวงดำ ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงธนภัทร  บูโกก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายปุณยภัทร  กองกวย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายภูวเนตร  ศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชมพูเนกข์  โพธิสำนัก ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงปิยะมาศ  กีตา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงโยษิตา  มุกธวัช ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายพงษ์เพชร  พงษ์เขต
รกรณ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวด
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนด
ช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายรพีพัช  นาคบุตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวด
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนด
ช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายนาวิน  ห้วยคต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เดก็หญิงวาสนา  ตะเคียนแดง ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงไพลิน  มัดผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันเรยีงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายชัยภัทร  ครองแห้ง ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายนภเดช  คลองแห้ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

แข่งขันภาพลายเส้น (Drawing)  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายณัฐวุฒิ  แช่ตั้ง ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำมัญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

เด็กชายธนโชติ สารีพั่ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธนกร แสนทิ ได้เข้าร่วมเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็กเนื่อง
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายธนกร แสนทิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธนกร แสนทิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายอภิวัฒน์  นาคทัพ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายยุทธพงษ์  วะชู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพรทิพย์  กันณาลักษ์ ไดเ้ขา้ร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายฤทธิภูมิ  ไพรหนู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวธัญพิชชา ไพรหนู ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวปวันรัตน์  ชีพนุรัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพัชรี  มรรคผล ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขนัคดัลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายภาคภูมิ  ชาดา ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

• ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ประเด็นการพิจารณาดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
           1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70   
3 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
5 โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 70   
 
           1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
3 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
5 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม

เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 
70   

6 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

70   
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           1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มคีวามสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชือ่โครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
3 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
5 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   

6 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

70   

7 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

70   

 
           1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 70   
 
           1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 70   
2 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
70   

3 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง  (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
การศึกษา 2562) 

70   
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2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
           2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
4 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
6 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   

7 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
 
           2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
 
           2.3 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 70   
2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
           3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 70   
2 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   
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           3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 
           3.3 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้างนวัตกรรม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 70   
 
           3.4 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 

ลำดับ
ที ่ ชือ่โครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 70   
 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
70   

4 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
5 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 70   
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
7 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   

8 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 

70   

9 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

70   
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           4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

70   

2 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 70   
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
4 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม

เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 
70   

5 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

70   

 
           4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

70   

2 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 70   
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
4 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   

5 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 

70   

6 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

70   

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           5.1 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 40   
 
           5.2 นักเรียนร้อยละ 25 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
รอ้ยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 25   
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           5.3 นักเรียนร้อยละ 30 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 30   
 
           5.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60   
 
           5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
รอ้ยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 80   
 
           5.6 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 90   
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 90   
 
           5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

80   

 
           5.8 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 40   
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6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
2 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 70   
3 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” โดย  ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
70   

4 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี
ผลอุปถัมภ์ 

70   

 
           6.2 นักเรียนร้อยละ 70 มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 70   
2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 70   
3 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   

 
           6.3 นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 50 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 70   
2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 70   
 
           6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 50 มีความพร้อมในการทำงานและประกอบ
อาชีพ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 70   
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1.2 ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
4 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 70   
6 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
7 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
8 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม

เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 
70   

9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
10 งานวินัย ความประพฤตินักเรียน 70   
11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 70   

 
1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
4 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
7 งานวินัย ความประพฤตินักเรียน 70   
8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 70   
9 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
70   
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1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
ลำดับ

ที ่ ชือ่โครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
3 งานวินัย ความประพฤตินักเรียน 70   
4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 70   

 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

          2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
3 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   

 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
3 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 70 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานห้องสมุด 3 ดีมชีีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
3 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
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          2.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
3 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
4 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
 

2.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
4 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
5 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
6 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
7 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   

 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

           3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 70   
4 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 70   
5 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
6 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
70   

7 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
8 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” โดย  ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
70   

9 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
11 งานวินัย ความประพฤตินักเรียน 70   
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ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

12 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 70   
13 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   

14 โครงการสอบธรรม - บาลี สนามหลวง 70   
 
           3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70   
2 งานห้องสมุด 3 ดีมชีีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 70   
3 โครงการความรู้สู่อาเซียน 70   
4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 70   
5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 70   
6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 70   
7 โครงการสอบธรรม - บาลี สนามหลวง 70   
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 70   
2 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 70   
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 70   
 
           4.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 70   
2 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 70   
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 70   
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           4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 70   
2 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 70   
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 70   
 
           4.4 นักเรียนร้อยละ 70 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
ทุกชนิด  

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 70   
2 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” โดย  ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
70   

 
           4.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
รอ้ยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 70   
 
           4.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีจิตสาธารณะ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

70   

2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 70   
3 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” โดย  ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
70   
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           4.7 นกัเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 70   
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา    
3 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” โดย  ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
70   

4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 70   
5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 70   
6 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
สามารถปฏิบัติได้จริง 
           2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
รอ้ยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานนโยบายและแผน ดี   
2 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
           2.2.1 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
2 งานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดี   
3 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป ดี   
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ ดี   
5 งานนโยบายและแผน ดี   
6 โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดี   
7 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผล

อุปถัมภ์ 
ดี   
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                2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
2 งานนโยบายและแผน ดี   
 
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
           2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
 
           2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
 
           2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่สาระ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ด ี   
 
           2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ด ี   
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2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ด ี   

2 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

ดี   

3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดี   
4 งานพัฒนางานพัสดุ ดี   
5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ดี   
6 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง  (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
การศึกษา 2562) 

ดี   

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ดี   
 
           2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT ด ี   
2 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
ดี   

3 โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ดี   

4 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้" 

ดี   

5 งานพัฒนางานพัสดุ ดี   
6 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง  (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
การศึกษา 2562) 

ดี   

7 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

ดี   
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2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
           2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการงานโสตทัศนศึกษา ดี   
2 งานนโยบายและแผน ดี   
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
           3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด ี   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด ี   
3 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ด ี   
5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด ี   
6 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ด ี   
7 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน ดี   
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
9 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
ดี   

10 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

ดี   

11 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม ด ี   
12 โครงการความรู้สู่อาเซียน ดี   
13 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
14 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง  (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
การศึกษา 2562) 

ดี   

15 โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 70   
16 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลี

ผลอุปถัมภ์ 
70   
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           3.1.2 ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
2 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
           3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน ดี   
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
3 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
ดี   

4 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
           3.2.2 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี 
application    

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
2 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
  
           3.2.3 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
2 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน ดี   
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) ดี   
4 โครงการความรู้สู่อาเซียน ดี   
5 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
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3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           3.3.1 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด ี   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
3 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ด ี   
4 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
ดี   

5 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม ด ี   
6 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม ด ี   
7 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           3.4.1 ครูร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด ี   
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
3 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ด ี   
4 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม ด ี   
5 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม ด ี   
6 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
           3.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
2 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
           3.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

เป้าหมาย
ร้อยละ 

สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ี   
2 งานห้องสมดุ 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน ดี   
3 โครงการความรู้สู่อาเซียน ดี   
4 โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ดี   
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คำนำ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จัดทำข้ึนเพ่ือ
ดำเนินการใช้งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน
อีกท้ังแนวนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการใช้
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นประเด็น
หลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ การ
ดำเนินการปรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์หรือเน้นผู้เรียน 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆ ด้านจนได้รับความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี 2562 เล่มนี้จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 
 
 
       โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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สารบัญ 
   หน้า 

คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 1 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูเบื้องต้น 3 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ แผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 15 

 1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 34 
 2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 42 
 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 46 
 4 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51 
 5 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 57 
 6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 60 
 7 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 63 
 8 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 69 
 9 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 74 
 10 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 77 
 11 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 84 
 12 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 89 
 13 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 92 
 14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 96 
 15 โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  104 
 16 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 109 
 17 โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
113 

 18 งานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 116 
 19 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 120 
 20 โครงการความรู้สู่อาเซียน 125 
 21 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 128 
 22 โครงการ"ขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ" โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 131 
 23 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 135 
 24 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการ

เรียนรู้" 
139 

 25 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 143 
 26 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 147 
 27 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 150 

ข 
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สารบัญ (ต่อ) 
 28 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 153 

 29 งานวินัย ความประพฤตินักเรียน 156 

 30 โครงการงานโสตทัศนศึกษา 160 

 31 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 164 

 32 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 167 

 33 โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 171 

 34 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 178 

 35 งานพัฒนางานพัสดุ 182 

 36 งานนโยบายและแผน 185 

 37 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 190 

 38 โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 194 
 39 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 199 
 40 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 202 

 41 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  
(สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562) 

205 

 42 โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 209 

 43 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติม) 213 

 44 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 216 

 45 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 220 

 46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 224 

 47 โครงการสอบธรรม - บาลี สนามหลวง 227 

 48 โครงการกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ/สื่อสารเพื่อสืบสาน 230 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  
ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัตใิช้แล้ว ขอให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์ในการบริหารและการพัฒนา
การศึกษาท่ีกำหนดไว้ โดยเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ 
 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2562 อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2560 – 2562) ที่มุ่งเน้น
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 

 ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นายบุญช่วย  นาคทัพ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
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ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ที่ตัง้   151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
วันก่อตั้ง  8 พฤษภาคม 2540 
ผู้บริหารคนแรก  นายปัญญา  วิทยารัตน์ 
เนื้อที่และอาคาร  เนื้อท่ี  จำนวน 35 ไร่ 
การจัดการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 
จำนวนนักเรียน  101 คน 
จำนวนครูและบุคลากร 15 คน 
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – เหลือง 
อักษรย่อ  ส.ท.ป. 
เว็บไซต์   http://www.samorthongprateep.com 
อีเมลล์   Samorthongprateep@hotmail.com 
โทรศัพท์  - 
วิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
คำขวัญ   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
อัตลักษณ ์  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง 
ผู้บริหารโรงเรียน นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญช่วย  นาคทัพ 
 
 
 

จ 


