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๑.1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนผดุงปัญญา ( PHADUNGPANYA   SCHOOL ) 
    อักษรย่อ      ผ.ป. 
 ที่ตั้ง       151  ถนนพหลโยธิน  ตำบลไม้งาม  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
 การก่อตั้ง      ปี พ.ศ.2466 
 หมายเลขโทรศัพท์     055-515864 , 055-511135 
 หมายเลขโทรสาร       055-517829 
 เว็บไซต์  Web site   www.phadung.ac.th 
 พื้นที่            มีเนื้อที่  42 ไร่ 98 ตารางวา    

ตราประจำโรงเรียน  
   

     
          ลักษณะรูปโล่   หมายถึง   เครื่องปิดป้องอวิชชา  และแสดงถึงเกียรติยศคุณความดี 

กงล้อ   หมายถึง   การเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
          คติพจน์ของโรงเรียน      อสาธ ุสาธุนา ชิเน    หมายถึง  พึงชนะความชั่ว   ด้วยความดี  

สิ่งท่ีเป็นที่สักการบูชา     สมเด็จพระพุทธสิขีสุขะฑายะโก  สัมมาสัมพุทธเจ้า 
ปรัชญาของโรงเรียน      การเรียนเยี่ยม มารยาทงาม  กิจกรรมเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม 
สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน – ขาว 
สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ความฉลาด  ความอดทน 
สีขาว   หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์ 
(น้ำเงิน-ขาว)       หมายถึง  ผู้มีความฉลาดรอบรู้  มีความเข้มแข็งอดทน และมีน้ำใจ  สะอาดบริสุทธิ์ 

       ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองกวาว   เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีแสด  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๒  ที่ตั้งของโรงเรียนผดุงปัญญา 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  

http://www.phadung.ac.th/
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โรงเรียนผดุงปัญญา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่เลขท่ี 151 หมู่ 6  ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีเนื้อที่  ๔๒ ไร่  
๙๘ ตารางวา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  
นักเรียนไป-กลับ ในปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 21 ห้องเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 30 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  1,687  คน 

 
     มีอาณาเขต ดังนี้ 
     ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านเรือนของชุมชนตำบลไม้งาม  
     ทิศใต ้   ติดต่อกับ  เขตพ้ืนที่ของ ค่ายวชิรปราการจังหวัดทหารบกตาก 
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ถนนพหลโยธิน 
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านเรือนของชุมชนตำบลไม้งาม  และเขตพ้ืนที่ค่ายวชิรปราการ 
      จังหวัดทหารบกตาก 
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๑.๓ แผนที่ตั้ง โรงเรียนผดุงปัญญา 
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๑.๔ ประวตัิโรงเรียนผดุงปญัญา 

โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 เดิมเป็นโรงเรียนประจำ ชื่อโรงเรียน     
“วัดพร้าว” ตั้งอยู่ที่หน้าวัดพร้าว  ถนนตากสิน  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  
ในปี พ.ศ. 2471 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตากแผนกสตรี ชื่อโรงเรียน “สตรีประจำ 
จังหวัดตาก”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ขุนพิจิตร คุรุการ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนสตรีผดุงปัญญา”  ซึ่งสอดคล้องคล้ายกับนามของข้าหลวงประจำ จนถึงปัจจุบัน  
รวมระยะเวลา 96  ปี 

ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2471  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำจังหวดัตาก แผนกสตรี ชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตาก”     

สอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 
พ.ศ. 2475   ขุนพิจิตรคุรุการ ศึกษาธิการ จังหวัดตาก เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนสตรีตากผดุงปัญญา” 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนามของข้าหลวงประจำจังหวัดตากสมัยนั้น คือ “ขุนผดุงภูมิพัฒน์” 
พ.ศ. 2464  ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด เปิดสอนแต่ชั้นมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2486 เปิดรับนักเรียนอนุบาล 
พ.ศ. 2497 โรงเรียนอนุบาลตากได้แยกออกเป็นเอกเทศ 
พ.ศ. 2504   ขออนุญาตซื้อที่ดินแห่งใหม่ (ที่อยู่ปัจจุบัน) จำนวน 28 ไร่ ตารางวา และเปิดทำการสอนชั้น  

ม.ศ. 1 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ของบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  
สร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2505  ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2509 เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. 4 แผนกศิลปะ เป็นปีแรกและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย 
พ.ศ. 2510   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก” 
พ.ศ. 2513   ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นที่ 7 
พ.ศ. 2515  ได้ขยายเนื้อที่ออกไปในที่ดินของหลวง ซึ่งสงวนไว้ใช้ในราชการทหารอีกประมาณ 30 ไร่    รวม

เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนในปัจจุบันมี 60 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา 
พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 418 หนึ่งหลัง    พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2) ได้รับงบประมาณสร้าง

อาคารเรียน 418 ต่อเติมเต็มหลัง และเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย 
พ.ศ. 2520 ได้ รับงบประมาณสร้างอาคารวิทยาศาสตร์  ตามแบบของโครงการ คมภ . อาคารพลศึกษา                          

โรงอาหาร อาคารเกษตร อาคารเขียนแบบ-ไฟฟ้า บ้านพักภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนทำรั้ว
สังกะสี  

พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ แบบ ๐๐๕/๒๗ 
พ.ศ. 2529  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปน็โรงเรียนที่ได้รับรางวลัพระราชทานระดับมัธยมศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙ และได้รับโล่เกียรติยศ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก 
ให้การสนับสนุนบริจาคโลหิตมาโดยสม่ำเสมอ 

พ.ศ. 2530 ได้รับโล่ยกย่องว่ามีนักเรียนประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด     
ประจำปี พ.ศ. 2530 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2531   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร ของกรมวิชาการเป็นหน่วยบริการแนะแนว
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จังหวัดของกรมวิชาการ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ 
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ กรมสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2532   ได้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เพ่ือเป็นอาคารพยาบาลและสถานที่
เรียนวิชาชีพพ้ืนฐานสาธารณสุข ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล ห้องสมุด   
ผลงานดีเด่น ระดับประเทศ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอาชีพของสำนักงานศึกษาธิการ 
เขตการศึกษา 7 

พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318 (ล)/30  จำนวน 9,036,000 บาท เริ่มลงมือ
ก่อสร้างเมื่อ  วันที่ 8 มกราคม 2535 และแล้วเสร็จในวันที่ 9 มกราคม  2536 ทำพิธีเปิดในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2536 

พ.ศ. 2535          ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของเขตการศึกษา ๗ นำเสนอผลงานการวางแผนเป็นทีม  
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีชพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

พ.ศ. 2537        -ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 ของเขตการศึกษา 7 ให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัด กิจกรรมรณรงค์
และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนสังกัดกรมสามัญศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการจัด
กิจกรรม วันแม่ดีเด่น เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ
พระบรมราชินีนาถจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
-ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา 
เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตาก 

พ.ศ. 2538         ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางสถาบันดีเด่นเป็นอันดับ
หนึ่งของจังหวัดตากได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดระบบสารสนเทศดีเด่นเป็นอันดับ 1 ตาม
โครงการจัดการประกวดสารสนเทศดีเด่นของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดตาก 

พ.ศ. 2538          ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาจังหวัด ให้บริการแนะแนวและสัมพันธ์ชุมชนประจำจังหวัดตาก 
ได้รับเชิญจากมูลนิธิเอเอฟเอส  แห่งประเทศไทยตั้งเป็นศูนย์เอเอฟเอส  
เขตตาก ทำพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2538                  

พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ 
ทอดพระเนตรสถานที่ก่อสร้างเรือนพยาบาลท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และพระราชทานเงินสมทบ เพ่ือ
รำลึกถึงท่านผู้หญิงทวี  มณีนุต ในวันที่ 28 ธันวาคม  2540 

พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านปลูกฝังจริยธรรมนักเรียนระดับจังหวัด ของสำนักงาน
การศึกษาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7      

พ.ศ. 2543       -ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานทางด้านจริยศึกษาดีเด่นจาก  
  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2544 -รางวัลพระราชทาน “บัณรสสมโภช”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2544 - 2548 
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-ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2544 
-ได้รับการประเมินโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ปี 2544  
-ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา 
เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานที่ทำงาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”                            
ประจำปีการศึกษา 2544 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2545 
 

-ได้รับการประเมินคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการวิจัย  และการพัฒนาเพ่ือการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา 2545 

พ.ศ. 2545 
 

-ได้รับเกียรติ การนำเสนอนิทรรศการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตการศึกษา 
เขต 7 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการงามอย่างไทย 
จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
-รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศที่ประสบผลสำเร็จ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม
โครงการ”สานสายใยครูและศิษย์” จากกระทรวงศึกษาธิการ  
-ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสโมสรไลออนส์สากลภาค310– A1 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ประจำปี 2546 ระดับมัธยมศึกษา  
จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

พ.ศ. 2546 
 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแดนเซอร์เยาวชน ในงานรณรงค์วันเอดส์โลก                         
 ประจำปี 2546 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทอล์กโชว์ประกอบลีลายุวชน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ประกัน  
 ชีวิต สร้างคุณค่าให้ชีวิต”ระดับประเทศจากกรมประกันภัย 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมินรับรองมาตรฐานสุขาน่าใช้ในโรงเรียนจาก  
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
-ได้รับโล่เกียรติบัตร การผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา  
 2546  ระดับอำเภอเมืองตาก 

พ.ศ. 2547 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียน 
ผดุงปัญญา   เพ่ือร่วมกิจกรรม To Be Number One ทรงเปิดศูนย์ “เพ่ือนใจวัยรุ่น”  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547   ณ โรงเรียนผดุงปัญญา และทรงประทานโล่รางวัลสถานศึกษา
ดีเด่น “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 

พ.ศ. 2548 
 

-ได้รับพระราชทานรางวัล ”บัณรสสมโภช” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม-    
บรมราชกุมารีในโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น   
พ.ศ. 2544 – 2548 
-ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป
พันดวงประจำปี 2548 
-ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสภาพการลอย ในงานประเพณีการลอยกระทงสายไหลประทีป
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พันดวง ประจำปี 2548 
พ.ศ. 2548 

 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด อย. น้อยระดับภูมิภาค ระดับเขตรวจราชการ  
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากธนาคารออมสินที่โรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ 
-ได้รับเกียรติบัตร  สถานศึกษาจัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด   

พ.ศ. 2549 
 

-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม  การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
-ได้เข้าร่วมโครงการประกวด ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 นครสวรรค์  
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกระทงสายจำลองของหน่วยงาน ในงานประเพณีการลอย
กระทงสายไหลประทีปพันดวง ประจำปี 2549 
-ได้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนคนดีศรีเมืองตาก” กับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดตาก
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
-ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมากระดับทอง “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”  
-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  
-ได้รับโล่รางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” รายการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร                        
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
-ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ” สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 1 
-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดจัดนิทรรศการมีชีวิตตาม  
คำสอน 9 ข้อ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี  2550   
ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด  ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน    
-ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน 

พ.ศ. 2551 -ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาที่มีความ
มุ่งม่ันในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประจำปี 2551 
-ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาที่มีความ
มุ่งม่ันในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประจำปี ๒๕๕๑ 
-ได้รับเกียรติบัตร คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ 
ประจำปี 2551 ในการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา 
-ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี  2551  
-ได้รับโล่  โรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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-ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม การประกวดห้องสมุดโรงเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปี 2551 งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากสำนักงานเขตพื ้นที ่
การศึกษาตาก เขต 1 

พ.ศ. 2552 -ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจำปี 2552 
-ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับ
ภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One  
ในสถานศึกษา       
-ได้ รั บ โล ่ ร างวั ล ชม เช ย  โค รงก าร   To  Be  Number  One  ใน ทู ล ก ระห ม่ อม ห ญิ ง                       
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม  To  Be  Number One   
ในสถานศึกษาดีเด่น การประกวดผลงาน To Be Number One ระดับประเทศ   
-ได้รับโล่ เป็นองค์กรต้นแบบที่ร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง”   
-ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
-ได้รับโล่ ผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้าน“รั้วโรงเรียน”   
-ได้รับรางวัล  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 
2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ   

พ.ศ. 2553 -ได้รับเกียรติบัตร คัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดชมรม To Be Number One  
ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2553  ในการประกวดชมรม  To Be Number One  
ในสถานศึกษา   

พ.ศ. 2553 -ได้รับโล่ องค์กรบุคลากรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจำปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
กระทรวงยุติธรรม 
-ได้รับรางวัล  องค์กรและบุคลากรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น “เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ผดุงฯ” 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2553 จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2554 -ได้รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณ   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและ 
เข็มที่ระลึกผู้บริจาคครบ 36 ครั้ง  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
-ได้รับป้ายพระราชทาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ดีเด่น  
ปีการศึกษา 2554 จากสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 

พ.ศ. 2555 -ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2555 เรื่องการพัฒนาทักษะ ชีวิต พิชิต
กลยุทธ์  3 Steps จากสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา 
-ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ปป.ส. ระดับดีเด่น จากศูนย์อำนวยพลัง 
 แผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี 2555 จาก นายพงษ์เทพ   
 เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
-ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกรีฑาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
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ครั้งที่ 11 ระดับภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย สนับสนนุโดยบริษัท สิงห์คอเปอเรชั่น  
-ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 2555 -ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 
Gangneung International Junior Art Festival  ณ เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้ จาก
สภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2555 

พ.ศ. 2556 -ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ปีการศึกษา 2556   

พ.ศ. 2556 -พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุประทานโล่รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคกลาง) ประเภทนักเรียน นักศึกษา คือ นางสาวปัทม
วรรณ สมปัญญา  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียมหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในงาน “มหิดล-
วันแม่” ประจำปี 2556 
-ชมรม To Be Number One   ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ  เข้า
แข่งขัน  To Be Number One ระดับประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2556 
-ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/38 (พิเศษ) 
-นางสาวมิ่งกมล  คุ้มผล ระดับนานาชาติ/รางวัลชนะเลิศนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วม
การแข่งขัน “2nd  Asian  Youth Games”  ณ  เมืองนานจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  วันที่ 13 
– 24  สิงหาคม 2556 
-ระดับนานาชาติ/แข่งขันกรีฑานักเรียน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1“1st  Asian  track & Field  
Championship” วันที่ 17–24 กันยายน 2556 ณ เมืองกวนตัน  ประเทศมาเลเซีย 
-ระดับนานาชาติ/นักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27   
ณ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  วันที่ 11 – 22 ธันวาคม  2556 

พ.ศ. 2557 -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเกียรติบัตรห้องสมุดโรงเรียน
ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 
-ได้รับโล่ระดับดีเด่น การประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ 
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
-ได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2557 -ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการ  
“พลังคิด สะกิดโลก” จากสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2558 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผดุงปัญญา นางสาวอาทิตยาพร สอนพรม  สอบได้  
คะแนนแอดมิชชันสูงสุดของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ลำดับที่ ๖ คะแนน ร้อยละ 83.30 ของประเทศ 
- นางสาวมิ่งกมล  คุ้มผล โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ทำลายสถิติซีเกมส์ 
ระยะ 56.57 เมตร กีฬาขว้างค้อนหญิงกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26  ณ ประเทศสิงคโปร์ 

พ.ศ. 2558 -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาโครงการสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 7 
Show Time Show Thai สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคตะวันตก  
 ได้เข้าเฝ้ารับประทานโล่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต วันที่ 18  พฤศจิกายน  2558  
 การแข่งขันเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ วันอาสาฬหบูชา     
 ประจำปี  2558   ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 
-ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
 ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
- รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ระดับเงิน” ประจำปี  
  การศึกษา 2558 ระดับเขตพ้ืนที่การ 
-เด็กชายณัฐนนท์  ตาลเงิน และ เด็กหญิงนลิน โฉมงามได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการตอบ  
 ปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด 
-เด็กชายณัฐนนท์  ตาลเงิน ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันประวัติศาสตร์ 
 เพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ทุนการศึกษา 2,000 บาท ณ โรงเรียนสตรี
วิทยา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2559 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  
  ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด 
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีดำเนินการปลูกฝัง/พัฒนา/ส่งเสริมคุณธรรม     
  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย 

พ.ศ. 2560 -ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น รางวัลชมเชย การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง “ด้านประชาธิปไตย” โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน จาก มูลนิธิครอบครอบครัวพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 

 
๑.๕ โครงสร้างบริหารงานโรงเรยีนผดุงปัญญา จังหวดัตาก ปีการศึกษา 2561 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนผดุงปัญญา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงานและธรุการ กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนกัเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 

1.งานอาคารสถานที่ 
 - งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
- งานนักปฏิบัติการ 
-  งานตกแต่งสถานที่และภูมิทัศน์ 
2. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- งานควบคุมภายในและคำรับรองปฏิบัติราชการ 
- งานจัดระบบองค์กร 
- งานเวรกลางวันวันหยุดและเวรกลางคืน 
- งานยานพาหนะ 
- งานชุมชนสัมพันธ์และบริการ 
3. งานสาธารณูปโภค 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานสวัสดิการโรงเรียน 
4. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

1.สำนักงานบริหารวิชาการ 
 - งานสารบรรณ 
- งานพัสดุ 
- งานสารสนเทศ 
- งานแผนงานด้านวิชาการ 
- งานทะเบียนนักเรียน 
-งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา 
3. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
-  งานศูนย์ ICT  
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนวการศึกษา/กองทุนกู้ยืมฯ 
- งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
- งานส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
5. งานสารสนเทศ 
6. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า 

1.งานบริหารการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานตรวจสอบติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณ 
2. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานวางแผนและจัดหาพัสดุ 
- งานควบคุม บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
- งานกำหนดแบบรูปรายงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
- งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
5. สำนักงานธุรการโรงเรียน 
6.งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
7. งานสมาคมศิษย์เก่า 
8. งานนโยบายและแผน 
9. งานสารสนเทศ 
10. งานสวัสดิการโรงเรียน 
 

1. งานบริหารบุคคล 
- วางแผนอัตรากำลังและจัดสรรอัตรากำลัง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติ/เครื่องราช 
- งานวินัยและการรักษาวินัย    - งานการออกจากราชการ 
- งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2. สำนักงานกิจการนักเรียน 
 - งานสารบรรณ/สารสนเทศ 
- งานพัสดุ 
- งานเวรประจำสัปดาห์และเวรประจำจุด 
3. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานจัดระบบจราจรในสถานศึกษา 
- งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
- งานสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
- งานนักเรียนพระราชทาน 
4. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-  งานหัวหน้าระดับ        -  งานครูที่ปรึกษา 
-  งานพัฒนาส่งเสริมนักเรียน  -  งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
-  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/เอดส์ 
-  งานจริยธรรม 
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานจัดระบบและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือฯ 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน 

โครงสรา้งบริหารงานโรงเรยีนผดุงปัญญา จังหวดัตาก ปีการศกึษา 2561 

๑๑ 
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๑.๖ ข้อมูลอาคาร โรงเรียนผดุงปัญญา มีเนื้อที่  42 ไร่ 98 ตารางวา  ลักษณะที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน    
ประกอบด้วยอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ 

ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการห้องปฏิบัติการและห้องส่งเสริมการศึกษา 
ที ่ ห้อง/สถานที่ส่งเสริมการศึกษา จำนวน (หลัง) ห้อง 
1. อาคารเรียนถาวร 4 ชั้น 3 38 
2. อาคารปฏิบัติงานคหกรรม 2 4 
3. อาคารปฏิบัติงานศิลปศึกษา(นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์) 1 2 
4. อาคารปฏิบัติงานศิลปศึกษา (ดนตรี) 1 2 
5. อาคารวิชาเกษตร 1 2 
6. อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 1 
7. อาคารพลศึกษา 1 - 
8. อาคารโรงอาหาร และหอประชุม (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 1 2 
9. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   - 11 

10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 3 
11. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - 1 
12. ห้องสมุดและสืบค้น - 1 
13. ห้องศูนย์ภาษาไทย - 1 
14. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ - 2 
15. ห้องศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น    - 1 
16. ห้องผลิตสื่อ และสิ่งพิมพ์   - 1 
17 ห้องธนาคารโรงเรียน - 1 
18. ห้องกิจกรรมสภานักเรียน - 1 
19. ห้องธนาคารโรงเรียน - 1 
20. ห้องแนะแนว - 2 
21. ห้องสมุด รับรองนักเรียนได้ครั้งละประมาณ  1,000 คน - 1 
22. ห้องโสตทัศนศึกษา  - 2 
23. ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน - 3 
24. ห้องอัจฉริยภาพ (คณิตศาสตร์) - 1 
25. อาคารประชาสัมพันธ์ 1 1 
26. เรือนพยาบาล 1 1 
27. ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน - 1 
28. อาคารสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 1 2 
29. อาคารต้นกล้าอาชีพ 1 - 
30. หอประชุมพะยอม  1 - 
๓๑. ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ - 1 
๓๒ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล - 1 
3๓. ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - 1 
3๔. ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป - 1 
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ตารางแสดงอาคารประกอบ และสถานที่อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ลำดับ

ที ่
 

อาคารประกอบและสถานที่อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
จำนวน  
(หลัง) 

ห้อง 

1. ห้องน้ำนักเรียนชาย 3 37 
2. ห้องน้ำนักเรียนหญิง 4 54 
3. ที่ปัสสาวะนักเรียนชาย 1 13 
4. ห้องน้ำครูหญิง - 14 
5. ห้องน้ำครูชาย - 12 
6. โรงเก็บรถครู 2 - 
7. โรงเก็บรถนักเรียน 1 - 
8. บ้านพักครู 17 - 
9. บ้านพักภารโรง 2 - 

10. โรงเก็บวัสดุ 1 - 
11. อาคารผลิตน้ำดื่ม 1 - 

 
๑.๗  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
     - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 1. ห้องสมุดโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 
 2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
 3. สวนสาธิตวิชาเกษตร 
 4. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 5. ห้องศิลปศึกษา 
 6. ห้องดนตรีศึกษา 
 7. ห้องงานคหกรรม 
 8. ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 9. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
 10.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 11.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 12. ห้องแนะแนว 
 13. ห้องธนาคารโรงเรียน 
 14. เรือนเพาะชำงานเกษตร 
 15. ห้องประชาสัมพันธ์ 
 16. เรือนพยาบาล 
 17. ห้องศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
 18. ห้องกิจกรรมสภานักเรียน 
 19. ห้องจริยธรรม 
 20. ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 
 21. แปลงพ้ืนที่สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
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 22. สนามฟุตบอล 
 23. สนามวอลเลย์บอล 
 24. สนามบาสเกตบอล 
 25. สนามเบตอง 
 26. ลานอเนกประสงค์ 
 
- แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 1. ห้องสมุดประชาชน 

2. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ตะกร้าความรู้สู่ชุมชน 
3. ตรอกบ้านจีน 
4. หมวดดุริยางค์ จังหวัดทหารบก 
5. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
6. สนามฟุตซอลการอาชีพบ้านตาก 
7. สนามฟุตบอลเจ็ดคนหญ้าเทียม อ. แม่สอด 
8. บ้านดนตรีรุ่งระวี 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระเจ้าตาก 
        - ศาลหลักเมืองเก่า 
        - ศาลหลักสี่มหาราช 
        - วัดนารายณ ์
        - วัดดอยข่อยเขาแก้ว 
        - ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช 
        - พระธาตุดอยโล้น 
15. วัดสีตลาราม 
16. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร 
17. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำแพงเพชรเกาะเสือ อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร 
18. พิพิธภัณฑ์รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย 
19. พิพิธภัณฑ์เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 
20. พิพิธภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย 
21. วัดพระธาตุชิอแฮ จังหวัดแพร่ 
22. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดแพร่ 
23. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุ่งเจริญ(บ้านป้าเหงี่ยม) จังหวัดแพร่ 
24. เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ 
25. Art Paradise  จังหวัดเชยีงใหม่ 
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26. พระธาตุหริภุญชัย จังหวดัลำพูน 
27. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุร ี
28. เกาะแสมสาร ชลบุรี 
29. วัดสำคัญต่างๆในจังหวัดตาก 
30. เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก อำเภอสามเงา          
31. ไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก 
32. หมู่บ้านหัวเดียดทำข้าวเกรียบงาดำเมืองตาก 
33. เครื่องจักสานใบลานอำเภอบ้านตาก  
34. เครื่องจักรสานไม้ไผ่ตลุกกลางทุ่ง   
35. สถานีหม่อนไหมจังหวัดตาก   
36. อุทยานแห่งชาติในจังหวัดตาก น้ำตกลานสาง  ดอยมูเซอ  กระบากใหญ่  
37. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตาก 
 

๑.๘  สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
- ตารางแสดงสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
 
ลำดับที่ 

 
สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

 
จำนวน(เครื่อง) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     - แบบตั้งโต๊ะ (Pc) เพ่ือการเรียนการสอน 
     - แบบตั้งโต๊ะ (Pc) เพ่ือการบริการ 
     - แบบพกพา  (NOTE BOOK) เพ่ือการเรียนการสอน 
     - แบบพกพา  (NOTE BOOK) เพ่ือการบริการ 

 
80 
26 
45 
4 

2. เครื่องฉาย Projectors 27 
3. ชุดเครื่องเสียง 4 
4. เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
5. เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล 3 
6. วิทยุสื่อสาร 5 
7. เครื่องโทรสาร 2 
8. โทรศัพท์สำนักงาน 4 
9. โทรทัศน์ 23 

 
- ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในระบบระบุตัวตน (Authentication) ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ 
NETWORK  ภายในโรงเรียน และเป็น Load Balance 
 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 1.  บริษัท กศท. (CAT) Cyber  Optic  35/1 Mbps   1 เส้น 
 2.  กระทรวงศึกษาธิการ (MOE NET) 2/1 Mbps  1 เส้น 
 3.  โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้าน IT  ที่โรงเรียนเกี่ยวข้องและดำเนินการเพ่ือสนับสนุน  ได้แก่ 
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  -  โครงการ TOT  IT  SCHOOL  
  -  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
  -  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT 
  -  การเข้าร่วมอบรม UNINET  โครงการพัฒนาเครือข่าย ICT และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑.๙  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      - คณะผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๐  อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 อัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการประจำปี
การศึกษา 2561 จำแนกตามประเภท ดังนี้ 

- อัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

บริหารงบประมาณ และธุรการ 

บริหารบุคคล 

 

นายสนั่น วงษ์ดี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางนตัยา   บุญจนัทร์ 
รองผูอ้  านวยการ 

นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ 
รองผู้อำนวยการ 

 

กิจการนักเรียน 

นางปาณิสรา  ศรีเชื้อ 
รองผู้อำนวยการ 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา  
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ลำดับที่ 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1 
2 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 0 3 3 
3 รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 0 0 
4 ครู คศ. 3 ( ชำนาญการพิเศษ ) 4 23 27 
5 ครู คศ. 2 ( ชำนาญการ ) 7 23 30 
6 ครู คศ. 1 5 10 15 
7 ครูผู้ช่วย 1 2 3 

รวม 18 61 79 
1 พนักงานราชการ 1 2 3 
2 ครูอัตราจ้าง 4 3 7 
3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 7 8 
4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 0 
5 ลูกจ้างประจำ 4 1 5 
6 คนงาน คนสวน ยาม พนักงานทำความสะอาด 4 4 8 

รวม 14 17 31 
รวมทั้งหมด 32 78 108 
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- ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน 
จำนวนข้าราชการครู  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งและเพศ 

วุฒิ
การศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - 1 1 - 1 - - - - - - 
ปริญญาโท 8 32 40 3 15 2 9 3 8 - - 
ปริญญาตรี 9 29 38 2 10 5 15 1 2 1 2 

รวม 17 62 79 5 36 7 24 4 10 1 2 
 
 

วุฒิการศึกษา คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย พนักงาน ครูจ้างสอน รวม 

1
0 0

4

7

5

1 1

4

1
0

4

0

3

0

23 23

10

2 2
3

7

0
1

0

5

10

15

20

25

แผนภูมิอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนผดุงปัญญา

แผนภมูิอตัราก าลงัครูและบคุลากรทางการศึกษา  จ านวน ชาย แผนภมูิอตัราก าลงัครูและบคุลากรทางการศึกษา  จ านวน หญิง
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ราชการ 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม  

บริหาร 1 3 4 -- - - - - - - -- - -- -- -- -- -- -- 4 
วิทยาศาสตร์ 2 4 6 1 6 7 -- 3 3 -

1 
-- -1 -- -- -- - 1 1 17 

คณิตศาสตร ์ - 1 1 1 6 7 2 2 4 - - - - - -     12 
ภาษาไทย - 5 5 - 3 3 - 1 1 - - - - 1 1 - - - 10 

ภาษาต่างประเท
ศ 

- 3 3 - 4 4  2 2 - 2 2 - - - 1- 3 4 15 

สังคมศึกษาฯ - 3 3 - 1 1 1 2 3 - - - - 1 1 -     8 
ศิลปะ - - - - 2 2 -   - - - 1 - 1 3 - 3 6 

สุขศึกษาพล
ศึกษา 

 2 2 3 1 4 - - - - - - - - - - - - 6 

การงานฯ คหก
รรม 

- 1 1 -   - - - - - - - - - - - - 1 

การงานฯเกษตร 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 
การงานฯธุรกิจ - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 
การงานฯคอม 1  1 1 - 1 2 - 2 - - - - - - - - - 4 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

- 2 2 -   - - - - - - - - - - - - 2 

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

               1 7 8 8 

รวม 5 2
6 

31 7 2
3 

30 5 1
0 

15 1 2 3 1 2 3 5 1
1 

16 98 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

- จำนวนลูกจ้างประจำ  
จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งและเพศ 
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ตำแหน่ง 

ชั้น 3  ชั้น 2 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ช่างครุภัณฑ์ 1 - - - 
ช่างปูน 1 1 1 - 
ช่างสี 1 - - - 
รวม 3 1 1 - 

 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี 1 - 1 

ม.3 3 - 3 
ป.6 - 1 3 
รวม 4 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ข้อมูลครูไปอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกโรงเรียนและอบรมในโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 
 
 
ที ่

 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

จำนวนครู
ทั้งหมด 

อบรมนอกโรงเรียน 
จำนวนครั้ง จำนวนครูที่เข้ารับ

การอบรม/ประชุมฯ 
สังกัด 
สพฐ. 

ใน/นอก
สถานศึกษา 

จำนวน ร้อยละ 
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1. ฝ่ายบริหาร 4 24 15 4 100 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 17 24 23 17 100 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 20 36 12 100 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 24 26 11 100 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 20 22 9 100 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 8 14 16 8 100 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 14 18 6 100 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 12 10 6 100 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานคหกรรม) 

1 - 4 1 100 

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานเกษตร) 

1 5 7 1 100 

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) 

2 1 4 2 100 

12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

4 14 12 4 100 

13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 8 4 2 100 

                                                   รวม 83 163 158 83 100 
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๑.๑๑ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา 
 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1. 2471 - 2475 นางสว่างจิต          อินทรสูตร ครูใหญ่ 
2. 2475 – 2490 นางจันทนา          พิจิตรคุรุการ ครูใหญ่ 
3. 2490 – 2495 นางเล็กน้อย          ชัยสมบูรณ ์ ครูใหญ่ 
4. 2495 - 2498 นางสาวรัตนา          จารุพันธ ์ ครูใหญ่ 
5. 2498 - 2505 นางเฉลิมลักษณ์          บุญเกต ุ  ครูใหญ่ 
6. 2505 – 2510 นางโฉมยง         สุพัฒนาบุตร  ครูใหญ่ 
7. 2510 - 2513 นางนันทิยา          งามขำ ครูใหญ่ 
8. 2513 – 2514 นายกนก         จันทร์ขจร  อาจารย์ใหญ่ 
9. 2514 – 2525 นางสาวสายสมร          เจริญจันทร์แดง ผู้อำนวยการฯ 

10. 2525 – 2531 นางพิวัลย์         วิบูลสันต ิ ผู้อำนวยการฯ 
11. 2531 – 2533 นางสายสวาท         สุริยะกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฯ 
12. 2533 – 2535 นางประสพศรี         เตมียบุตร ผู้อำนวยการฯ 
13. 2535 – 2539 นางราณี          โสรัตน ์  ผู้อำนวยการฯ 
14. 2539 – 2540 นายธำรง         แพรนิมิต ผู้อำนวยการฯ 
15. 2540 – 2542 นายเอกศักดิ์         พันปี ผู้อำนวยการฯ 
16. 2542 – 2547 นางเบญจวรรณ         ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการฯ 
17. 2547 – 2555 นายเล่ห์          ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการฯ 
18. 2555 - 2558 นายประถม         ปิ่นพาน ผู้อำนวยการฯ 
19. 2558 - 2561 นายจเร                    ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการฯ 
20 2561 – ปัจจุบัน นายสนั่น             วงษ์ด ี ผู้อำนวยการฯ 
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๑.๑๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา 
                       รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผดุงปัญญา 
           1.  นายอุดร  ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ                 
           2.  นางกรวรรณ  รัตนบุรี  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการสถาน                         
           3.  นางสายสุนีย ์ ศรีสวัสดิ์  ผู้แทนครู                            
           4.  นายคมสัน  ศรียะวงษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน                           
           5.  นายเกษมสันต์ คำพุฒ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
           6.  นางสาวภัทรา ศรีภา  ผู้แทนศิษย์เก่า                           
           7.  พระเขตฐวัชน์ วชิรณาโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา                           
           8.  พระครูประทีปจันทรังษี  ผู้แทนองค์กรศาสนา                           
           9. นายศุภชัย  พรรธนะแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ                           
         10. นายอารักษ์  อนุชปรีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ                          
         11. นายพิชัย  จันทรทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ                          
         12. ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
         13. นางสาวสาลี ่  เชียงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
         13. นายจเร  ขัติวงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ                        
         14. นางอุบลรัตน์  ตัญตระกลู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         15. ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการและเลขานุการ 
 
๑.๑๓ คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงปัญญา 

รายช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงปัญญา 
1 ดร.รัตนา เจริญศรี นายกสมาคม 
2 นางปราณี พงษ์สุวรรณ อุปนายก คนที่ 1 
3 นางสมพิศ เกิดนวล อุปนายก คนที่ 2 
4 นางรัตนา กัณฑะวงษ์ เลขานุการ 
5 นางนัตยา บุญจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
6 นางพัชนีย์ วิจารณ์พล ผู้ช่วยเลขานุการ 
7 นางสาวฉันทนา ดำนิล เหรัญญิก 
8 นางวาสนา ยอดดำเนิน ผู้ช่วยเหรัญญิก 
9 นางเพลินพิศ วิสูง ผู้ช่วยเหรัญญิก 
10 นางนัยนา สาเขตร ์ นายทะเบียน 
11 นางสาวสุภาณี เศรษฐศภุพนา ผู้ช่วยนายทะเบียน 
12 นางนงนุช โอดแก้ว ผู้ช่วยนายทะเบียน 
13 นางฐิตาภรณ์ รัตนารมย์ ปฏิคม 
14 นางทิพาพร ศีลพร ผู้ช่วยปฏิคม 
15 นางสาวพิมปภา รัตนารมย์ ผู้ช่วยปฏิคม 
16 นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้ช่วยปฏิคม 
17 นางสุพรรณิการ์ สังวร ประชาสัมพันธ์ 
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18 นางกาญจนา ประสาทศิลป์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
19 นางมธุรส วงษ์พานิช ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
20 นางสาวสุริยาพร กุระคาน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
21 นายจเร ขัติวงษ์ กรรมการ 
22 นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ กรรมการ 

 
1.๑๔  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนผดุงปัญญา  

รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนผดุงปัญญา 
1. นางศิริกุล  อนุตรพงศ์ ตำแหน่ง นายกสมาคม      
2. นายนิวัฒน์  บุญมา  ตำแหน่ง อุปนายก คนที่ 1    
3. นางกัลยาณี  จันรู  ตำแหน่ง อุปนายก คนที่ 2    
4. นางกรวรรณ  รัตน์บุรี  ตำแหน่ง เลขานุการ      
5. นางกัลยา  วงษ์จ่าง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ     
6. นางปราณี  อ้ายจุ้ย  ตำแหน่ง เหรัญญิก      
7. นางรัตนา   เพ็ชร์ทูลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก      
8. นางพิชญ์สินี  มาเกิด  ตำแหน่ง นายทะเบียน      
9. นางอุไรวรรณ  ศิริสุทธิ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทะเบียน    
10. นางณิธิชา  คำปิวทา  ตำแหน่ง ปฏิคม      
11. นางพรณภัทร  สายพิรุณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิคม      
12. นางกรวรรณ  รัตน์บุรี  ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์      
13. นายณฤทธิ์  ศรีปานใจ ตำแหน่ง กรรมการ       
14. นางยี   แซ่ยาง  ตำแหน่ง กรรมการ        
15. นางสายรุ้ง  อรรถสิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการ       
16. นายนุกร   บุตรเนตร ตำแหน่ง กรรมการ      
17. นางสาวพรหมมาเพ็ญ    เพชรแจ้ง ตำแหน่ง กรรมการ              
18. นางสาวบุญโปรด  จันเพชร  ตำแหน่ง กรรมการ    
19. นางธีรารัตน์  บุญปาน  ตำแหน่ง กรรมการ      
20. นางพรสวรรค์  ขาวผ่อง  ตำแหน่ง กรรมการ       
21. ร.ต.เจตณรงค์  สุขสำราญ ตำแหน่ง กรรมการ      
22. นางณัฐนันท์  พันธ์บุญ  ตำแหน่ง กรรมการ       
23. นางปริญญา  พรมวงษ์ป้อ ตำแหน่ง กรรมการ      
24. นางยุพิน   ปราจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ  
25. นางศศิธร   กลิ่นเมือง ตำแหน่ง กรรมการ  
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1.๑๕  คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา 
       คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา   ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
นายวิวรรธน์   ดิบดี ประธานกรรมการนักเรียน 
นายฐากร   ยุวคูณชิตา รองประธานกรรมการ 
นายเฉลิมฉัตร    มูลถี รองประธานกรรมการ 
นายคณาสิน   วงษ์มหาวรรณ รองประธานกรรมการ 
นางสาวเพชรติกานต์   สุขอยู่ เลขานุการ 
นางสาวธัชธรรม์   ศรีสุขเดช งานปกครอง 
นายธีรภัทร์     อยู่สวัสดิ ์ งานวิชาการ 
นางสาวชุติมณฑน์   อยู่ขำมี ประชาสัมพันธ์ 
นางสาวธนภรณ์   สาขา กรรมการนักเรียน 
นางสาววรนุช  ราชาวงษ์ กรรมการนักเรียน 
นางสาวกัญญาญัฐ    ทิมอ่วม กรรมการนักเรียน 
นางสาวสุภาพร    ตรีเทพา กรรมการนักเรียน 
นายสิทธิโชค    แผ่นสวุรรณ์ กรรมการนักเรียน 
นายบริหาร   หุ่นวรรณ กรรมการนักเรียน 
นางสาววสวรส   รัตนโมรา กรรมการนักเรียน 
นายธนากร   พิมมัชชา กรรมการนักเรียน 
นางสาวพรนก   กัณหคุณ กรรมการนักเรียน 
นางสาวปุณยาพร   ยาดิบ กรรมการนักเรียน 
นายพีรวัฒน์      โภคนามาสกุล กรรมการนักเรียน 
นายฤทธิเดช   คำหนัก กรรมการนักเรียน 
นายเถลิงศักดิ์   สุ่นสุข กรรมการนักเรียน 
นางสาวชไมพร   เทพทอง กรรมการนักเรียน 
นางสาวกัญญาณัฐ   ฟักทองอยู่ กรรมการนักเรียน 
นายคารม     คันทวี กรรมการนักเรียน 
นางสาวถุงเงิน    แซ่เท้า กรรมการนักเรียน 
นางสาวสุภัสสรา  อ่อนจิ๋ว กรรมการนักเรียน 
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ทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์โรงเรียนผดุงปัญญา   (Vision)  

“โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย” 

พันธกิจ (Mission)  
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการตามศักยภาพ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลัก  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมโลกอย่างมี 
ความสุข  

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมี  

ความปลอดภัย และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน  

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ (Strategic) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตาม

มาตรฐานสากล 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
6. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีศักยภาพตาม มาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย และสังคมโลก 
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สมบูรณ์ แข็งแรง 
4. ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและพรอ้มก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน 
5. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีประสิทธิภาพทางดา้นระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑.  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
โรงเรียนผดุงปัญญา  กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น  3 ส่วนดังนี้ 
จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้        
  1.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
  1.1.3 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เหมาะสมตาม
ช่วงวัย             
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้      
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการทำงาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย     
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with  
Special Needs)         
  1.3.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน         
   1.3.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ   
  1.3.3 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
            2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)        
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  2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   
  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     
 2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 
 2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้            
             2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)  
                   2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ
      2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน เต็ม
ศักยภาพ   
      2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 
เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม       
             2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)      
                   2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ            
                   2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม         
                  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ        
         3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)     
  3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้
สถานศึกษาทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 3.1.2 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดำเนินการ และติดตามประเมินการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัด    การเรียนรู้เพ่ือ
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ        
         3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards)        

    3.2.1 โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นำ 
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน         
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการหลักของโรงเรียน 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
3. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
5. โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
6. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
11. โครงการวิใจในชั้นเรียน 
12. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13. โครงการผดุงปัญญานิทัศน์ 
14. โครงการพัฒนา ICT 
15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
16. โครงการพัฒนาบริหารจัดการฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

                                                                                                 งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา 

 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ยรายวิชา O–Net ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
วิชา 2558 2559 2560 2561 

ภาษาไทย(91) 41.60 44.79 46.46 55.59 
สังคมศึกษา(92) 45.16 49.00     
ภาษาอังกฤษ(93) 29.07 29.41 28.60 26.62 
คณิตศาสตร์(94) 30.75 27.49 24.57 29.13 
วิทยาศาสตร์(95) 37.83 34.07 31.39 37.15 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.59 29.13 37.15 26.62 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.72 27.48 34.68 27.57 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.1 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.13 29.45 
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 แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 
 

 
                    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ประจำปีการศึกษา 2560-2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ระดับ/รายวิชา ม.3 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 46.46 55.59 9.13 

คณิตศาสตร ์ 24.57 29.13 4.56 

วิทยาศาสตร์ 31.39 37.15 5.76 

ภาษาอังกฤษ 28.6 26.62 -1.98 
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.49 29.15 29.37 33.77 26.42 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.35 27.01 29.14 33.8 26.81 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ระดับ/รายวิชา ม.6 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 47.58 46.49 -1.09 

คณิตศาสตร ์ 23.54 29.15 5.61 

วิทยาศาสตร์ 28.39 29.37 0.98 

สังคมฯ 32.91 33.77 0.86 

ภาษาอังกฤษ 25.16 26.42 1.26 
 

 
 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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สรุปการติดตามผลนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก 

 
ข้อมูลติดตามผล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (TCAS 62) ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ลำดับ รหัส จำนวน(คน) ร้อยละ(%) 
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 33 14.22 
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 1.73 
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1.73 
4 มหาวิทยาลัยพะเยา 9 3.87 
5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 0.43 
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0.86 
7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ชม, แพร่ 5 2.15 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 69 29.74 
9 มจธ./มจล. 3 1.30 
10 โรงเรียนนายสิบ/ตำรวจ/จ่าทหารเรือ 3 1.30 
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ทั่วประเทศ 34 14.66 
12 ม.ของรัฐอ่ืนๆ -รามคำแหง-สวนดุสิต-บูรพา ฯ 7 3.01 
13 ม.เอกชน.ศรีปทุม/กรุงเทพ/รังสิต ฯลฯ 13 5.60 
14 วิทยาลัยเทคนิค/อาชีวะ/เกษตรฯ 28 12.07 
15 สถาบันเอกชน อ่ืน ๆ 3 1.30 
16 ทำงาน/ไม่เรียน 5 2.15 
17 ไม่จบ 6 2.58 
18 ตามผลไม่ได้ 3 1.30 
  รวม 232 100.00 

13-มิ.ย.-62 
งานแนะแนวโรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 
 
 


