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ประวัติและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
  โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวง จึงมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 4 ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 โทรศัพท์ (056) 769251 โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเร่ิมก่อตั้งโดยสภาต าบลดงขุย 
พ่อค้า คหบดี ข้าราชการและประชาชนชาวต าบลดงขุย  บนที่ดินจ านวน  104 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2527 โดยตั้งชื่อ โรงเรียนดงขุย
วิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอ าเภอชนแดน เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ประมาณ 67 กิโลเมตร 
  ในปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ครูใหญ่โรงเรียนชน
แดนวิทยาคมรักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 2 ห้องเรียน 
โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เปิดเรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ
เรียบร้อยจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนในปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวอารีย์ เกิดปั้น มาด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530  
  ในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา แบบสหศึกษา 
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง 30 กันยายน 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาชีวิตและสังคม 
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ถึงกันยายน 2535  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาสาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและสังคมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง 30 กันยายน 2539 
  ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในงาน มหกรรมส่งเสริม
คุณภาพทางการศึกษา เขตการศึกษา 7 
  ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่นระดับจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีนายบุญส่ง  ชุนแจ่ม ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 
  ในปลายปีการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประถม  ประเสริฐผล  
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  26 มกราคม 2542 
  ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ  
1 โรงเรียนในฝัน โดยมีท่านผู้อ านวยการประถม  ประเสริฐผล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คุณสุรศักดิ์   เลิศรุจิกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนและด าเนินการพาคณะครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันน าพา
โรงเรียนเข้าโครงการดังกล่าว 
  ในปีการศึกษา 2546 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งต้ังให้  
นายชัยชาญ  ปัญญาพวก ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 
จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
1. ที่ตั้ง 251 หมู่ 14 ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 
2. ต าแหน่งพิกัดในแผนที่ ละติจูดที่  16.110390143354486, เหนือ 

ลองติจูดที่  100.74583053588867ตะวันออก 
3. เน้ือที่ 104 ไร่ 
4. แผนชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2552  5 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3   รวม  25  ห้อง 

จ านวนนักเรียนตามชั้น  รวม    886       คน 
       4.    จ านวนครู  อาจารย์  ในโรงเรียน           คน 

5.    จ านวนนักการภารโรง  จ านวน  4  คน 
6. จ านวนพนักงานขับรถ  จ านวน  1  คน 
7.  พื้นที่บริการ ต าบลดงขุย ต าบลบ้านกล้วย ต าบลตะกุดไร ต าบลลาดแค 
8.  จ านวนโรงเรียนพื้นที่ในเขตบริการ  26 โรงเรียน 
9.  การติดต่อสื่อสาร 
 9.1  หมายเลขโทรศัพท์  056-769251 
 9.2  วิทยุสื่อสาร  นามเรียกขาน  “สิงห์ดง” 
   9.3  รหัสสถานศึกษา  07670202 
 9.4  ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย  “โรงเรียนดงขุยวิทยาคม” 
 9.5  ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ  “DONGKHUIWITTAYAKOM” 
10.  อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 
 10.1  อาคารเรียนถาวร  จ านวน       3       หลัง 
 10.2  ห้องเรียน   จ านวน     25       ห้อง 
 10.3  ห้องคอมพิวเตอร์  จ านวน       3       ห้อง 
 10.4  ห้องโสตทัศนศึกษา  จ านวน      1       ห้อง 
 10.5  ห้องสมุด   จ านวน       1  ห้อง  

 10.6  ห้องวิทยาศาสตร์  จ านวน      7       ห้อง 
 10.7  ห้องพยาบาล  จ านวน      1 ห้อง 
 10.8  ห้อง  Sound – Lab  จ านวน       1 ห้อง 
 10.9  ห้องพิพิธภัณฑ์  จ านวน      1 ห้อง 
 10.10 ห้องน้ า – ห้องส้วม  จ านวน    28  ห้อง 
 10.11 อาคารโรงฝึกงาน  จ านวน       2 หลัง 
 10.12 อาคารหอประชุม  จ านวน       2 หลัง 
 10.13 บ้านพักผู้บริหาร  จ านวน       1 หลัง 
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 10.14 บ้านพักครู   จ านวน       3 หลัง 
 10.15 บ้านพักนักการภารโรง จ านวน       2 หลัง 
 10.16 บ้านพักนักเรียน  จ านวน       1 หลัง 
 10.17 หอพักนักเรียน  จ านวน      1 หลัง 
 10.18 ส้วมบ้านพักนักเรียน จ านวน      1  หลัง 
 10.19 ห้องน้ าห้องส้วม  จ านวน      4 หลัง 
 10.20 โรงอาหาร   จ านวน        1 หลัง 
 10.21 หอถังประปา  จ านวน        3 ชุด 
 10.22 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  จ านวน    90 เคร่ือง 
 10.23 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจัดการ  จ านวน    20 เคร่ือง 
 
รูปแบบการศึกษา 
 1.  ระบบการศึกษา  ในระบบ 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
  2.1  ระดับช่วงชั้นที่  3 
  2.2  ระดับช่วงชั้นที่  4 
 3.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
  -   โรงเรียนสหศึกษา 
  -   ไป – กลับ 
 4.  โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม 
  4.1  โรงเรียนในฝัน 
  4.2  โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงที่ตั้งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
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แผนผังโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
  

 

 

 

 

สนามฟุตบอล 

อาคารเรียน แบบ 208 

อาคารเรียน แบบ 108 ล 

อาคารเรียน แบบ 216 ล. 

 
หอประชุมแบบ 100/27 

อาคารฝึกงานแบบ 104/27 

อาคารฝึกงานแบบ 102/27 

ห้อ
งน

้ า  
6/2

7 
ห้อ

งน
้ า 

ห้อ
งน

้ า 6
/27

 

โรงอาหาร 

บ้านพักครู  
แบบ 2 ชั้น 5 

ห้องนอน 

บ้านพักครู 
แบบ 204/27 

บ้านพักครู   
แบบ 203/27 

 

บ้านพักครู   
แบบ 206/30 

 

โรงรถ 

อาคารบ้านพักนักเรียน
ที่พักนักเรียนชนบทที่

ห่างไกล 

อาคารบ้านพักนักเรียน
แบบอาคารคอนกรีต
ช้ันเดียวเป็นห้องแถว

เรียงกัน 
 

สน
าม
บา
สเ
กต

บอ
ล 

สน
าม
ตะ

กร
้อ 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

ห้องพักนักการ 

สน
าม
วอ

ลเล
ย์บ

อล
 

บ้านพักนักการ 
แบบอาคารไม้
ช้ันเดียว/32 

ห้อ
งน

้ า 6
/27

 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ่อน้ า 

ดง
ขุย

 
บา
งม
ูลน

าก
 

หนองกุ่ม 

พระพุทธรูป
พุทธ 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

บ้านพักนักการ 
แบบอาคารไม้

ช้ันเดียว 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

 

ถัง เก็บ น้ า
 

 

แท็งก์น้ าทรงสูง 4  ถัง 

คสล.ทรงสูง 18/12 ขนาดเล็กทรงสูง 
4 ถัง 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

คสล. ฝ33 

คสล. ฝ33 

ถัง
เก็บ

น้ า
 

 

ถัง เก
็บ น้ า
 

 

คสล. ฝ33 

แทน ศาลา 

ถน
นค

อน
กร
ีตเส

ริม
เห
ล็ก

 

ถน
นค

อน
กร
ีตเส

ริม
เห
ล็ก
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

   
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐานเสมามี
อักษรย่อ ด.ข.ว. และชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็นสัญลักษณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์  ต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของต าบลดงขุย 
 
สีประจ าโรงเรียน 

 
  ฟ้า – เหลือง 

 
   สีฟ้า     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 
   สีเหลือง     หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรม 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 

  ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดยอธิบายให้
เห็นว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน โอกาสที่
ลมพายุจะพัดให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากมีล าต้นคอยพยุงค้ า
จุนและยึดเหนี่ยวกันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้นโดดเดี่ยว จะถูก
พายุพัดพาหักโค่นลงได้ง่าย เช่นเดียวกับการเอาแขนงไผ่ล าเดียวมา
หัก ย่อมได้ง่าย แต่ถ้ารวมๆกันหลายแขนงย่อมไม่มีทางหักได้เลย 
ฉะนั้นหากท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยยึดมั่นมีความสามัคคีกันไว้ 
คอยปกป้องซึ่งกันและกัน  

 
 
 

ต้นไผ่ 
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อักษรย่อของโรงเรียน : ด.ข.ว.  (ดงขุยวิทยาคม) 
 

ค าขวญัของโรงเรียน : จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
อชฺ เชว  กิจจ ฺ  หมายถึง    จงยังกิจให้ส าเร็จ 

 
เพลงประจ าโรงเรียน 

 
  ด.ข.ว. เกรียงไกรใต้ธงฟ้า-เหลือง  ทั่วถิ่นเมืองเลื่องลือระบือลั่น 
แหล่งศึกษาสร้างเด็กให้ใจผูกพัน    ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น 
จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น    อีกทั้งเป็นโรงเรียนของผองปวงชน 
คือค าขวัญประทับในใจทุกคน    เราไม่เคยจะย่อย่นอุปสรรคใด 
  อัช เชวะ  กิจจะ  มาตปัปัง   เราจะยังกิจส าเร็จเสร็จดังหมาย 
เป็นปรัชญาของโรงเรียนเพียรใจกาย   ด้วยมุ่งหมายคุณภาพงานตระการใจ 
  ขึ้นชื่อดง มิใช่ดงหรือพงพนา  เป็นดงวิชา ดงศึกษา คู่ฟ้าขวัญไทย 
ดงขุยวิทยาคม นามวิไล     ขอเทิดไว้สถาบันอันรุ่งเรือง 
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วิสัยทัศน์  แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สร้างองค์ความรู้ พัฒนาสู่มาตรฐาน  ปลูกฝังคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  สืบสานภูมิ
ปัญญา  น าหน้าเทคโนโลยี 

 
พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนากับชุมชม 
6. ส่งเสริมผู้เรียน และบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานจรรณยาบรรณวิชาชีพ รู้คุณค่าประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สามารถน าเทคโนโลยี
พัฒนาการเรียนรู้ 
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แหล่งการเรียนรู้ 

1. แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ล าดับที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในเร่ือง 

1 ห้องสมุดโรงเรียน ความรู้ในบทเรียนและความรู้รอบตัว 
2 ห้องพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมโบราณ (ประเภทของเก่า) 
3 ห้องโสต การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา เรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ 
6 ห้อง Sound  Lab เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา 
7 โรงฝึกงาน เรียนรู้เร่ืองเกษตรกรรมและคหกรรม 
 
2. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในเร่ือง 
1 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรหลายด้าน 
2 แหล่งผลิตขนมจีน เรียนรู้การประกอบอาชีพการท าขนมจีน 
3 แหล่งผลิตกระยาสารท เรียนรู้การประกอบอาชีพการท ากระยาสารท 
4 แหล่งผลิตขนมไทย เรียนรู้การประกอบอาชีพการท าขนมไทย 
5 สถานีอนามัยตะกุดไร เรียนรู้การให้บริการด้านสุขอนามัยและการพยาบาล 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขุย ระบบการปกครองและการให้บริการชุมชน 
 
3. วิทยากรท้องถิ่น 

ล าดับที ่ ชื่อวิทยากร วิทยากรท้องถิ่นในเร่ือง 
1 นายสมคิด          สีเหนี่ยง การเกษตร 
2 นายแป๊ะ             สะสมสุข การท าขนมจีน 
3 นายสมนึก          สุวรรณสุข การท ากระยาสารท 
4 นางกาเหว่า        ท าบุญ การท าขนมไทย 
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แผนการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2552 

จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น     3,804,350  บาท 
 1. งบบริหารวิชาการ   70%    2,663,045  บาท 
 2. งบบริหารทั่วไป      20%       760,870  บาท 
  3. งบส ารองจ่าย          10%       380,435  บาท 
 ใช้งบประมาณบริหารวิชาการ 70% และงบบริหารทั่วไป 20% รวมเป็นเงิน 3,423,915 บาท จัดสรร
โดยสรุปจ าแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 

กลุ่มงาน งบประมาณ ร้อยละ 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 1,487,670 43.45 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 912,265 26.64 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 695,555 20.31 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 328,428 9.6 

รวม 3,423,915 100 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2552

กลุม่งานบริหารงานวิชาการ

กลุม่งานบริหารงานบคุคล

กลุม่งานบริหารงานทั่วไป

กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ
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          ท่ีมา    :      งาน
แผนงาน 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
สรุปผลการประเมินภายนอก (ประเมินรอบสอง) เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2551 ดังนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา 
ผลประเมินอิงเกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.18 ดี 3 ดี 3.09 
ดี 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 
ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

3.03 ดี 3 ดี 3.02 
ดี 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

2.79 ดี 3 ดี 2.90 

ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

2.15 พอใช้ 3 ดี 2.58 
พอใช้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.87 ดี 3 ดี 2.94 
ดี 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.15 ดี 3 ดี 3.008 
ดี 

ด้านครู      ดี 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบปละมีครูพอเพียง 

3.43 ดี 3 ดี 3.22 
ดี 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.94 ดี 3 ดี 2.97 
ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา 
ผลประเมินอิงเกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.64 ดีมาก 3 ดี 3.32 ดี 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดการองค์กร/
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

2.82 ดี 3 ดี 2.91 ดี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรม
และการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.29 ดี 3 ดี 3.15 ดี 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรเหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.00 ดี 3 ดี 3.00 ดี 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสง่เสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
                                                                              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
   ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การ
บริหาร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมีการ
ตรวจสอบโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีหลักสูตรและเน้ือหาสาระที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
   ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ
สอนตรงตามวิชาเอก/โทและความถนัด ได้รับการ
พัฒนาในรายวิชาที่สอนตามที่คุรุสภาก าหนด มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลสุขภาพมี
น้ าหนัก – ส่วนสูงและมีสรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปในกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

   ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน ควรจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดหาสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
   ควรจัดหาครูให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการ
สอนและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 
   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้ฝึกทักษะกระบวนการคิด มีนิสัยรักการอ่าน 

 
โอกาส อุปสรรค 

   โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เขตเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขุย ซึ่งได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาทั้ง 2 หน่วยงานเป็นอย่างดีและมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และได้รับความ
ไว้วางใจจากเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 

   ชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม กระจายอยู่โดยรอบ
โรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนด้วยรถโดยสารประจ า
ทาง ผู้ปกครองมีฐานะทางเศณษฐกิจยากจนต้อง
ท างานรับจ้าง และมีนักเรียนจ านวนมากที่ไม่ได้อาศัย
อยู่กับบิดา-มารดา แต่อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ท าให้
ผู้เรียนไม่ได้รับการอบรมกวดขันในด้านการเรียน 
และพฤติกรรมเท่าที่ควร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ

กระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน และพัฒนาสุข
นิสัยในการรับประทานอาหารและการใช้ห้องน้ า ห้องส้วมทุกระดับชั้น 

2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายโดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงตามพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน และปรับ
กระบวนการเรียนการสอนทุกครั้งที่เกิดปัญหา จัดให้มีแฟ้มงานของผู้เรียนเพื่อติดตามพัฒนาการทุกระยะ แล้ว
หาวิธีแก้ปัญหาที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เร่ืองและน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการนิเทศติดตามการวัดผลประเมินผลงานด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (แผน
กลยุทธ์) แผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็นระบบครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ PDCA และเพิ่มการ
นิเทศก ากับติดตามประเมินผลให้ครบทุกด้าน 
 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนในอนาคต 
 โรงเรียนควรม
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วิธีการบริหารจัดการ 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

    ชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน   ------------------------------------------------------------------    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
-  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ       -  งานส านักงานกลุ่มงานบรหิารบุคคล      - งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  -   งานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    และนิเทศการเรียนรู ้         -  งานส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม       - งานพัฒนานโยบาย แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา -   งานสารบรรณ 
-  งานพัฒนาหลักสูตรและการวิจยัเพื่อพัฒนา          และป้องกันแก้ไขความประพฤตนิักเรียน            และแผนปฏิบตัิการโรงเรียน   -   งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    กระบวนการเรียนรู้         -  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและระบบ       - งานจัดสรร ตรวจสอบ และรายงาน       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  งานวัดผลประเมินผล              ดูแลช่วยเหลือนักเรียน             การบริหารงบประมาณ   -   งานพัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาองค์กร  
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้        -  งานรักษาความปลอดภัย เวรยาม รักษาการณ์    - งานตรวจสอบและติดตามการด าเนิน  -  งานแนะแนว       
-  งานส่งเสริมความรู้ประสานความร่วมมือ           และบ้านพักนักเรียน             โครงการ     -   งานโสตทัศนะศึกษา 
   ในการพัฒนาวิชาการ         -  งานดูแลอาคารสถานที่ และนักการภารโรง      - งานประเมนิผลการด าเนินงาน โครงการ/    -  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้       -  สาธารณูปโภค             กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการ      -  งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        -  งานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด      - งานการเงินและบญัชี    -  งานอาหารและโภชนาการ 
-  งานประกันคุณภาพการศึกษา        -  งานบคุลากร         - งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   -  งานห้องสมุด 
-  งานทะเบียนนักเรียน         -  งานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริม      - งานสารสนเทศ    -  งานร้านค้าโรงอาหาร 
-  งานข้อมูลนักเรียน              ประชาธิปไตย         -   งานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 
-  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา         -  งานสวัสดิการ         -   กิจกรรมเอ็งกอ 
                -  งานศิลปะและดนตร ี
                -  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
                -   งานธนาคารโรงเรียน 

นักเรียน 
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ข้อมูลนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2551 

ระดับชั้น 
จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน (คน) 
รวม 

ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     
      มัธยมศึกษาปีที่  1 5 87 81 168 

มัธยมศึกษาปีที่  2 5 96 84 180 

มัธยมศึกษาปีที่  3 5 90 97 187 

รวม 15 273 262 535 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
      มัธยมศึกษาปีที่  4 4 55 71 126 

มัธยมศึกษาปีที่  5 3 45 74 119 

มัธยมศึกษาปีที่  6 3 40 66 106 

รวม 10 140 211 351 

รวมทั้งสิ้น 25 413 473 886 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2552 
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       หมายเหตุ ข้อมูล   ณ  วันที่     18 ธันวาคม 2552 

 
ท่ีมา  :   งานทะเบียนนักเรียน ; วิชาการ 
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ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2551 แยกตามชั้นเรียน แยกตามระดับชั้น (ข้อมูล  18 ธันวาคม 2552) 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
1/1 8 27 35 
1/2 17 15 32 
1/3 18 20 38 
1/4 20 10 30 
1/5 24 9 33 

รวม ม.1 87 81 168 
2/1 14 21 35 
2/2 13 21 34 
2/3 23 11 34 
2/4 24 16 40 
2/5 22 15 37 

รวม ม.2 96 84 180 
3/1 4 36 40 
3/2 11 29 40 
3/3 25 14 39 
3/4 23 11 34 
3/5 27 7 34 

รวม ม. 3 90 97 187 

รวม ม. ต้น 273 262 535 
4/1 8 23 31 
4/2 13 21 34 
4/3 18 19 37 
4/4 16 8 24 

รวม ม.4 55 71 126 
5/1 11 34 45 
5/2 14 32 46 
5/3 20 8 28 

รวม ม. 5 45 74 119 
6/1 9 29 38 
6/2 13 23 36 
6/3 18 14 32 

รวม ม.6 40 66 106 

รวม ม.ปลาย 140 211 351 

รวมทั้งหมด 413 473 886 
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จ าแนกข้อมูลบุคลากรตามระดับ ปีการศึกษา 2552 
ผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ระดับ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ผอ.ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ 1 1 2 

รวม 2 1 3 

 
ครูสายผู้สอน 

ต าแหน่ง ระดับ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
ครู ครูช านาญการ 1 - - 
ครู คศ.2 5 17 22 
ครู คศ.1 3 4 7 
ครู ครูผู้ช่วย 2 1 3 

พนักงานราชการ - 3 5 8 
รวม 14 27 40 

 
ลูกจ้างประจ า 

ต าแหน่ง ระดับ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
นักการภารโรง - 3 - 3 

ยาม - 1 - 1 
พนักงานขับรถ - 1 - 1 

รวม 5 - 5 
 
ครูอัตราจ้าง 

ต าแหน่ง ระดับ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
ครูอัตราจ้าง - - 3 3 

รวม  3 3 
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จ าแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมตามสายงาน  ปีการศึกษา 2552 
 

ล าดับท่ี สายงาน 
จ านวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 2 

รวม 2 1 3 

สายผู้สอน 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 4 6 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 7 8 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 4 6 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 6 6 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 4 6 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 1 4 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2 - 2 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 1 5 6 
11 งานแนะแนว - 1 1 

รวม 13 32 45 

รวมทั้งหมด 15 33 48 
 

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  วันที่  18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
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จ าแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตามวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา  2552 

 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 
ปริญญาตรี 11 17 28 
ปริญญาโท 3 5 7 

รวม 14 22 36 
 
หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  วันที่  18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
 
 

แผนภูมิจ าแนกครูตามวุฒิการศึกษา 
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จ าแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมตามต าแหน่ง  ปีการศึกษา  2551 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร 2 1 3 
ครูช านาญการ 1 - 1 

ครู คศ.2 5 17 22 
ครู คศ.1 3 4 7 
ครูผู้ช่วย 2 1 3 
รวม 13 22 36 

 
 หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  วันที่  18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 

 
 

แผนภูมิจ าแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
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รายละเอียดข้อมูลครูประจ าปีการศึกษา 2551 
 

ฝ่ายบริหาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นายชัยชาญ          ปัญญาพวก 105785 ผู้อ านวยการ ปริญญาโท กศ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา 

30 ก.ค. 2502 3 พ.ค. 2525 30 ก.ย. 2562 

2 นายปิ่นโมฬี        จันทสิงห์ 105786 รองผู้อ านวยการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

15 มี.ค. 2505 13 พ.ค. 2528 30 ก.ย. 2565 

3 นางรัชดา            ผูกพยนต์ 113397 รองผู้อ านวยการ ปริญญาโท ศษ.ม. 
ป.บัณฑิต 

การสอนสังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

6 มิ.ย. 2514 11 มิ.ย. 2537 30 ก.ย. 2574 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางนิดดา            จันทร์ตรี 117774 ครู คศ. 2 ปริญญาโท กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

3 ธ.ค. 2508 28 ม.ค. 2536 30 ก.ย. 2569 

2 นางอัญชลี           คงเมือง 117770 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย 13 ม.ค. 2509 1 พ.ย. 2532 30 ก.ย. 2569 
3 นายสมหวัง         แก้วบท 117772 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 19 ธ.ค. 2513 13 พ.ค. 2539 30 ก.ย. 2574 
4 นางสมลักษณ์     มณีขัติย์ 112072 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 23 มิ.ย. 2498 17 พ.ค. 2526 30 ก.ย. 2558 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางสาวสุภาพ       นวลจันทร์ 117773 ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม. 
ค.บ. 

เคม ี
เคม ี

26 ม.ค. 2511 12 มิ.ย. 2534 30 ก.ย. 2571 

2 นางสาวสุลีมาศ      อยู่มา 120473 ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม. 
ค.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

8 ก.ย. 2502 15 ธ.ค. 2535 30 ก.ย. 2563 

3 นางวิสุทธิ์              ตันมี 112071 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ชีววิทยา-คณิตศาสตร์ 15 ก.ย. 2511 1 ก.ค. 2536 30 ก.ย. 2571 
4 นางรจนา              พรมนนท์ 123905 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ชีวทยา-คณิตศาสตร์ 27 ก.ย. 2516 19 ธ.ค. 2539 30 ก.ย. 2576 
5 นางก าพล              สุวรรณโคตร 105788 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส ์ 16 ก.พ. 2524 29 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2584 
6 นางสาววราภรณ์    พรหมวร 127700 ครู คศ.1 ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส ์ 8 ก.ค. 2524 20 ธ.ค. 2547 30 ก.ย. 2584 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นายดิเรก             ผูกพยนต์ 113398 ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารจัดการกีฬา 
พลศึกษา 

30 พ.ย. 2506 3 ต.ค. 2532 30 ก.ย. 2567 

2 นายสุบิน             คงเมือง 132964 ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา 21 เม.ย. 2502 12 พ.ย. 2533 30 ก.ย. 2562 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางสาวอารีรัตน์     ชูรวง 61744 ครู คศ. 1 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 11 ธ.ค. 2522 24 มิ.ย. 2546 30 ก.ย. 2582 
2 นายสันติ                 สังข์ทอง 47151 ครู คศ. 1 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 28 ม.ค. 2526 20 ธ.ค. 2547 30 ก.ย. 2587 
3 นางพรพิลาศ           วานิช 110929 ครู คศ. 1 ปริญญาโท กศ.ม. 

กศ.บ. 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

15 มิ.ย. 2521 17 พ.ค. 2544 30 ก.ย. 2581 

4 นายเอกพันธ์            จันมา 1194(ส) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.ม. คณิตศาสตร์ 22 เม.ย. 2529 18 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2589 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางสมวงษ์               รังสีวงษ์ 105789 ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 6 พ.ค. 2506 13 พ.ค. 2528 30 ก.ย. 2566 
2 นางฐิติมา                  ก้อนเพ็ชร 113396 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาฝร่ังเศส 1 ส.ค. 2497 1 มิ.ย. 2525 30 ก.ย. 2557 
3 นางสาวเพชรรัตน์     ศิยะพงษ์ 127701 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 28 ก.ค. 2506 7 ต.ค. 2534 30 ก.ย. 2567 
4 นางหทัยทิพย์            แย้มกมล 47518 ครู คศ. 1 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ส.ค. 2517 1 ก.ย. 2548 30 ก.ย. 2577 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางระวิวรรณ          จอมค า 49348 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 30 พ.ย. 2498 22 พ.ค. 2522 30 ก.ย. 2559 
2 นายสัญญา               วัชราไทย 47425 ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม. 

วท.บ. 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

3 เม.ย. 2504 25 ก.ค. 2531 30 ก.ย. 2564 

3 นางอภิญญา             แสงนาก 108197 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. สุขศึกษา 13 ก.พ. 2506 16 มิ.ย. 2529 30 ก.ย. 2566 
4 นางรุดดา                 จันทสิงห์ 108198 ครู คศ.2 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต 

บธ.บ. 
วิชาชีพครู 
การบัญชี 

22 ก.ย. 2505 7 พ.ย. 2529 30 ก.ย. 2565 

5 นางสาวเกศินีนาฏ    จันทรา 123 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ 10 เม.ย. 2525 15 ก.พ. 2550 30 ก.ย. 2585 
6 นางสาวเบญญาสิริ    แก้วเบี่ยง 233(ส) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ป.บัณฑิต 

วท.บ. 
วิชาชีพครู 
คอมพิวเตอร์ 

13 ต.ค. 2526 1 มิ.ย. 2550 30 ก.ย. 2586 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นายจรัญ               ใจวงค์ 113008 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา 16 พ.ย. 2512 29 ส.ค. 2537 30 ก.ย. 2572 
2 นางดาพวัลย์          บุญมี 112050 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต 

บธ.บ 
วิชาชีพครู 
การบัญชี 

9 ม.ค. 2505 26 ต.ค. 2535 30 ก.ย. 2566 

3 นางนันทพร          ยอดพันค า 125317 ครู คศ. 2 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา 21 ส.ค. 2508 17 พ.ย. 2538 30 ก.ย. 2568 
4 นางณัฐชยา           บุญเรือง 47248 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.  สังคมศึกษา 16 ก.ค. 2504 20 มี.ค. 2552 30 ก.ย. 2564 

  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางนุจรินทร์           พลลา 108194 ครู คศ.1 ปริญญาตรี ค.บ. ดนตรศีึกษา 20 พ.ค. 2517 1 ก.ค. 2542 30 ก.ย. 2577 
2 นายวุฒิชัย                ลาจันนนท์ 1497  ครู คศ. 1 ปริญญาตรี ค.บ. นาฏศิลป์ 14 ม.ค. 2517 16 มิ.ย. 2541 30 ก.ย. 2577 
3 นายสมคิด               เสาองค์ 105790 ครู คศ.  ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปกรรม 14 ต.ค. 2515 5 มี.ค. 2544 30 ก.ย. 2576 
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งานแนะแนว 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขท่ี
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 

1 นางเกื้อกูล      เพชรนา 76722 ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา 30  มี.ค. 2503 1 เม.ย. 2534 30 ก.ย. 2563 
 
 
 

พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒิสามัญ วุฒิคร ู วิชาเอก ว/ด/ป เกิด 
1 นายเชน                 โพธิ์ศรี ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา 8 พ.ค. 2512 
2 นางชนม์กานต์       อ่ิมทรัพย์ ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา 18 มี.ค. 2503 
3 นายธีระ                 หล้าทน ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 10 ต.ค. 2520 
4 นางสาวสุภาษิต     ชาญเขว้า ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 3 ก.พ. 2526 
5 นายสมชาย            พรมแก้ว ปริญญาตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา 23 พ.ย. 2525 
6 นางสาวสุวิชา        ทูรวัฒน์ ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 24 พ.ค. 2519 
7 นางสาวมยุรี           ทวีวันกิจ ปริญญาตรี ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 19 พ.ค. 2524 

8 นางมนัสชนก        แสงจันทร์ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย  
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ลูกจ้างประจ า 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล เลขท่ีต าแหน่ง ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป ท่ีบรรจุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ 
 

1 นายสุรศักดิ์          เทียนพูล 14870 19  ม.ค. 2496 31 ต.ค. 2533 30 ก.ย. 2556 
2 นายเล็ก                ทิมันตะ 14583 22 เม.ย. 2499 1 ก.พ. 2533 30 ก.ย. 2559 
3 นายชัย                 สุวรรณสุข 13303 20 ก.พ. 2509 23 มิ.ย. 2537 30 ก.ย. 2569 
4 นายสมศักดิ์         ศรีสวัสดิ์ 13302 11 มี.ค. 2505 1 ก.ค. 2530 30 ก.ย. 2565 
5 นายสงบ              อินทร์วาด 12741 20 ธ.ค. 2503 15 ส.ค. 2528 30 ก.ย. 2564 

 
 

ท่ีมา  :  งานบุคลากร 
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อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 นับแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียน
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ส านักงานเพชรบูรณ์  เขต  1  

ประเภทอาคาร แบบ ปีท่ีก่อสร้าง งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนห้อง/
หน่วย/หลัง 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน 208 2529 2,190,000 8   ห้อง สภาพดี 
 108 2532 2,450,000 16 ห้อง สภาพดี 
 216 2536 8,216,000 15  ห้อง สภาพดี 
อาคารประกอบ      
อาคารหอประชุม หอประชุมหลังใหม่ 2549 งบ อ.บ.ต. 1,987,000 1 ห้อง สภาพดี 
 หอประชุม100/27 2538 4,096,000 1 หลัง สภาพดี 
อาคารฝึกงาน ฝึกงานแบบ 104/27 2531 376,000 1 หลัง สภาพดี 
 ฝึกงานแบบ 102/27 2539 1,880,000 1 หลัง สภาพดี 
โรงอาหาร โรงอาหาร 2538 170,000 1 หลัง สภาพดี 
บ้านพักครู บ้านพักหลังที่ 1 2528 326,500 5 ห้องนอน สภาพดี 
 204/27 2529 210,000 3 ห้องนอน สภาพดี 
 203/27 2531 210,000 3 ห้องนอน สภาพดี 
 206/30 2533 389,000 2 ห้องนอน สภาพดี 
บ้านพักนักการ หลังที่ 1 2528 78,000 1 หลัง สภาพดี 
 หลังที่ 2 2535 121,000  1 หลัง สภาพดี 
บ้านพักนักเรียน หลังที่ 1 (บริจาค) 2531 110,000 1 หลัง สภาพดี 
 หลังที่ 2 2536 1,998,000  1 หลัง สภาพดี 
ห้องน้ าห้องส้วม 6/27 2532 100,000  6 ห้อง สภาพดี 
 6/27 2534 156,000  6 ห้อง สภาพดี 
 
 
 
         ท่ีมา   :    งานอาคารสถานที่ 
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ข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 
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คณะที่ปรึกษา 
 1. นายชัยชาญ     ปัญญาพวก  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 2. นายปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อ านวยการ 
 3. นางรัชดา  ผูกพยนต ์ รองผู้อ านวยการ 
 4. นางอัญชลี  คงเมือง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 5. นางเกื้อกูล  เพชรนา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  

 

     ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 1. นางอัญชลี  คงเมือง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. นายสันติ  สังข์ทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. นายจรัญ  ใจวงค์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 4. นางสาวสุภาพ  นวลจันทร์  หัวหน้างานบุคลากร 
 5. นางสาววราภรณ์ พรหมวร  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 

 6. นางพรพิลาศ  วานิช   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 1. นายเอกพันธ์  จันมา   หัวหน้างานสารสนเทศ 
 2. นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง  ผู้ช่วยงานสารสนเทศ 
 

 

 

   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา 2552 


