
 
1 สารสนเทศ ปีการศึกษา  2555 

ขอ้มูลพืน้ฐานขอ้มูลพืน้ฐานขอ้มูลพืน้ฐานขอ้มูลพืน้ฐาน    
    

การกอ่ตัง้และการกอ่ตัง้และการกอ่ตัง้และการกอ่ตัง้และประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิของโรงเรยีนของโรงเรยีนของโรงเรยีนของโรงเรยีน    
 โรง เรียนดงขุยวิทยาคมเป็น โรง เรียนมัธยมศึกษา เดิม สั งกั ดกองการมัธยมศึกษา                 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวงจึงมาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 14 ตําบลดงขุย 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 โทรศัพท์ (056) 769251 โรงเรียนดงขุย
วิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยสภาตําบลดงขุย พ่อค้า คหบดี ข้าราชการและประชาชนชาวตําบลดงขุย  บนที่ดิน
จํานวน  104 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์สําหรับเลี้ยงสัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  11 
ธันวาคม 2527 โดยตั้งช่ือ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอําเภอชนแดน เป็นระยะทาง
ประมาณ 16 กโิลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 67 กโิลเมตร 
 ในปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ครูใหญ่โรงเรียนชนแดน
วิทยาคมรักษาการแทนในตําแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 2 ห้องเรียน 
โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เปิดเรียนช่ัวคราว เมื่อสร้างอาคารเรียน
เส ร็จ เ รี ยบร้ อย จึง ได้ ย้ ายสถานที่ มา เ รี ยน ในปั จ จุบั น  และกรมสา มัญศึกษาได้ แต่ ง ตั้ ง ใ ห้                 
นางสาวอารีย์ เกิดปั้น มาดํารงตําแหน่งครูใหญโ่รงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530  
 ในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแบบสหศึกษา 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง 30 กันยายน 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
 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 ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2538 
 ในปลายปีการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประถม  ประเสรฐิผล  
มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  26 มกราคม 2542 
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อําเภอ  
1 โรงเรียนในฝัน โดยมีนายประถม  ประเสรฐิผล เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนและนายสุรศักดิ์   เลิศรุจิกุล 
เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนและดําเนินการพาคณะครูและนักเรียน
ร่วมมือร่วมใจกันนําพาโรงเรียนเข้าโครงการดังกล่าว 
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ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผ่านการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้แต่งต้ังนายวิเศษ  ป่ินพิทักษ์ 
มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน เม่ือวันท่ี ๒๑  ธันวาคม๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัโรงเรยีนข้อมลูเกีย่วกบัโรงเรยีนข้อมลูเกีย่วกบัโรงเรยีนข้อมลูเกีย่วกบัโรงเรยีน    

1. ที่ตั้ง 251 หมู่ 14 ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 
2. ตําแหน่งพิกัดในแผนที่ ละติจูดที่  16.110390143354486 เหนือ 

ลองติจูดที่  100.74583053588867ตะวันออก 
3. เนื้อที่ 104 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา 
4. แผนช้ันเรียน ในปีการศึกษา 2555  5 – 5 – 5 / 4 – 5 – 4   รวม  28  ห้อง 

จํานวนนักเรียนตามช้ัน  รวม    986       คน 
       4.    จํานวนครู  อาจารย์  ในโรงเรียน    47   คน 

5.    จํานวนนักการภารโรง  จํานวน  4  คน 
6. จํานวนพนักงานขับรถ  จํานวน  1  คน 
7.  พื้นที่บริการ ตําบลดงขุย ตําบลบ้านกล้วย ตําบลตะกุดไร ตําบลลาดแค 
8.  จํานวนโรงเรียนพื้นที่ในเขตบริการ  26 โรงเรียน 
9.  การติดต่อสื่อสาร 
 9.1  หมายเลขโทรศัพท์  056-769251 
 9.2  วิทยุสื่อสาร  นามเรียกขาน  “สิงห์ดง” 
   9.3  รหัสสถานศึกษา  07670202 
 9.4  ช่ือสถานศึกษาภาษาไทย  “โรงเรียนดงขุยวิทยาคม” 
 9.5  ช่ือสถานศึกษาภาษาอังกฤษ  “DONGKHUIWITTAYAKOM” 

 
ข้อมลูข้อมลูข้อมลูข้อมลูอาคารเรยีนและสิ่งกอ่สรา้งอาคารเรยีนและสิ่งกอ่สรา้งอาคารเรยีนและสิ่งกอ่สรา้งอาคารเรยีนและสิ่งกอ่สรา้ง    

 10.1  อาคารเรียนถาวร  จํานวน       3        หลัง 
 10.2 อาคารเรียนช่ัวคราว  จํานวน       1   หลัง 
 10.3  ห้องเรียน   จํานวน      28       ห้อง 
 10.4  ห้องคอมพิวเตอร์  จํานวน       3        ห้อง 
 10.5  ห้องโสตทัศนศึกษา  จํานวน      1        ห้อง 
 10.6  ห้องสมุด   จํานวน       1   ห้อง  

 10.7  ห้องวิทยาศาสตร์  จํานวน      7        ห้อง 
 10.8  ห้องพยาบาล   จํานวน      1  ห้อง 
 10.9  ห้อง  Sound – Lab  จํานวน       1  ห้อง 



 
3 สารสนเทศ ปีการศึกษา  2555 

 10.10  ห้องพิพิธภัณฑ์   จํานวน      1  ห้อง 
 10.11 ห้องน้ํา – ห้องส้วม  จํานวน      32  ห้อง 
 10.12 อาคารโรงฝึกงาน  จํานวน       2  หลัง 
 10.13 อาคารหอประชุม  จํานวน       1  หลัง 
 10.14 บ้านพักผู้บริหาร  จํานวน       1  หลัง 
 10.15 บ้านพักครู   จํานวน       3  หลัง 
 10.16 บ้านพักนักการภารโรง  จํานวน       2  หลัง 
 10.17 บ้านพักนักเรียน  จํานวน       1  หลัง 
 10.18 หอพักนักเรียน   จํานวน      1  หลัง 
 10.19 ส้วมบ้านพักนักเรียน  จํานวน      1   หลัง 
 10.20 ห้องน้ําห้องส้วม   จํานวน      5  หลัง 
 10.21 โรงอาหาร   จํานวน      1  หลัง 
 10.22 หอถังประปา   จํานวน      3   ชุด 
 10.23 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน จํานวน    110 เครื่อง 
 10.24 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารจัดการ จํานวน    20 เครื่อง 
 

รปูแบบการศกึษารปูแบบการศกึษารปูแบบการศกึษารปูแบบการศกึษา    
 1.  ระบบการศึกษา  ในระบบ 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
  2.1  ระดับช่วงช้ันที่  3 
  2.2  ระดับช่วงช้ันที่  4 
 3.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
  -  โรงเรียนสหศึกษา 
  -  ไป – กลับ 
 4.  โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม 
  4.1  โรงเรียนในฝัน 
  4.2  โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงท่ีตั้งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
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สัญลกัษณข์องโรงเรยีนสัญลกัษณข์องโรงเรยีนสัญลกัษณข์องโรงเรยีนสัญลกัษณข์องโรงเรยีน    
 

   
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐาน

เสมามีอักษรย่อ ด.ข.ว. และช่ือโรงเรียนอยูใ่นแถบผ้าด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็น
สัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของตําบลดงขุย 
    
สีประจาํโรงเรยีนสีประจาํโรงเรยีนสีประจาํโรงเรยีนสีประจาํโรงเรยีน    

    
        ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ––––    เหลอืงเหลอืงเหลอืงเหลอืง    

    
            สีฟ้า     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 
   สีเหลือง     หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรม 

 

ต้นไต้นไต้นไต้นไมป้ระจําโรงเรยีนมป้ระจําโรงเรยีนมป้ระจําโรงเรยีนมป้ระจําโรงเรยีน    
    

        ต้นไผ่ หมายถึง ต้นไผ่ หมายถึง ต้นไผ่ หมายถึง ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดย
อธิบายให้เห็นว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน 
โอกาสที่ลมพายุจะพัดให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีลําต้น
คอยพยุงค้ําจุนและยึดเหนี่ยวกันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้น
โดดเดี่ยว จะถูกพายุพัดพาหักโค่นลงได้ง่าย เช่นเดียวกับการเอา
แขนงไผ่ลําเดียวมาหัก ย่อมได้ง่าย แต่ถ้ารวมๆกันหลายแขนง
ย่อมไม่มีทางหักได้เลย ฉะนั้นหากทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยยึดม่ัน
มีความสามัคคีกันไว้ คอยปกป้องซึ่งกันและกัน     

 
 

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

คําขวัญของโรงเรียน : จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
อชฺ เชว  กิจจฺ มาตปฺปํ  หมายถึง    จงยังกิจให้สําเร็จ 

 
เพลงประจําโรงเรียน 

 

 ด.ข.ว. เกรียงไกรใต้ธงฟ้า-เหลือง  ทั่วถิ่นเมืองเลื่องลือระบือล่ัน 

แหล่งศึกษาสร้างเด็กให้ใจผูกพัน    ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น 

จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น    อีกทั้งเป็นโรงเรียนของผองปวงชน 

คือคําขวัญประทับในใจทุกคน    เราไม่เคยจะย่อย่นอุปสรรคใด 

 อัช เชวะ  กิจจะ  มาตัปปัง   เราจะยังกิจสําเร็จเสร็จดังหมาย 

เป็นปรัชญาของโรงเรียนเพียรใจกาย   ด้วยมุ่งหมายคุณภาพงานตระการใจ 

 ขึ้นช่ือดง มใิช่ดงหรือพงพนา   เป็นดงวิชา ดงศึกษา คู่ฟ้าขวัญไทย 
ดงขุยวิทยาคม นามวไิล     ขอเทิดไว้สถาบันอันรุ่งเรือง 
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วสิยัทัศน ์ พนัธกิจ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษาวสิยัทัศน ์ พนัธกิจ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษาวสิยัทัศน ์ พนัธกิจ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษาวสิยัทัศน ์ พนัธกิจ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษา    
วสิยัทัศน์วสิยัทัศน์วสิยัทัศน์วสิยัทัศน์    

ก้าวสู่มาตรฐานสากล บุคลากรทุกคนวิสัยทัศน์ดี คุณธรรม จริยธรรมดี มีระเบียบวินัย เน้นการ
นําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสอดคล้องกับท้องถิ่น และสอดคล้อง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ดี มีระเบียนวินัย 

พนัธกิจโรงเรยีนพนัธกิจโรงเรยีนพนัธกิจโรงเรยีนพนัธกิจโรงเรยีน    
1. นักเรียนเก่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีระเบียบวินัย 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิสัยทัศน์ดี จริยธรรมดี มีคุณธรรม 
3. หลักสูตรมาตรฐานและสอดคล้องกับท้องถิ่น และสอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นประชาคมอาเซียน 
5. บุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย    
นักเรียนมีความเก่ง เรียนดี มีระเบียบวินัย หลักสูตรมีมาตรฐานสอดคล้องกับท้องถิ่น และ

สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมี
คุณธรรม จรรยาบรรณ นําวิสัยทัศน์สู่การพัฒนา  

อัตลกัษณข์องสถานศกึษาอัตลกัษณข์องสถานศกึษาอัตลกัษณข์องสถานศกึษาอัตลกัษณข์องสถานศกึษา    
ความมีระเบียบวินัย 

เอกลกัษณข์องสถานศกึษาเอกลกัษณข์องสถานศกึษาเอกลกัษณข์องสถานศกึษาเอกลกัษณข์องสถานศกึษา    
- โรงเรียนส่งเสริมลูกทุ่งไทยและการแสดงเอ็งกอ    

    
กลยทุธ ์ของโรงเรยีนกลยทุธ ์ของโรงเรยีนกลยทุธ ์ของโรงเรยีนกลยทุธ ์ของโรงเรยีน    

กลยุทธ์ที่  1    ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
                    ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่  2    ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ ตามหลัก 
                     เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                     เป็นสําคัญ 
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4   ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 
                    พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  5   ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 
                    ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
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กลุม่บริกลุม่บริกลุม่บริกลุม่บริหารวชิาการหารวชิาการหารวชิาการหารวชิาการ    
 

วิสยัทศัน์วิสยัทศัน์วิสยัทศัน์วิสยัทศัน์    
โรงเรียนช้ันนําแห่งคุณภาพ  สร้างสรรค์และทันสมัย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

ทั้งด้านร่างกาย  ความรู้    คุณธรรม    มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดม่ัน 
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  
รวมทั้ง  เจตคติ  ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ    การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
1111. . . .     ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร    มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด  และ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2222.  .  .  .  ความสามารถในการคิดความสามารถในการคิดความสามารถในการคิดความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด  
อย่างสร้างสรรค์    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3333.... ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  
 ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4444.... ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง  ๆ  ไปใช้ 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน  และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และ 
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5555.  .  .  .  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้  เทคโนโลยี 
ด้านต่าง  ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสารการทํางาน    การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
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คณุลกัษณะอันพงึประสงค์คณุลกัษณะอันพงึประสงค์คณุลกัษณะอันพงึประสงค์คณุลกัษณะอันพงึประสงค ์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข    ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก      ดังนี้ 

1.    รักชาติ    ศาสน์  กษัตริย์ 
2.    ซื่อสัตย์สุจริต 
3.    มีวินัย 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยู่อย่างพอเพียง 
6.    มุ่งม่ันในการทํางาน 
7.   รักความเป็นไทย 
8.   มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษาโครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษา 

1111....                โครงสรา้งเวลาเรยีนโครงสรา้งเวลาเรยีนโครงสรา้งเวลาเรยีนโครงสรา้งเวลาเรยีน        หลักสูตรสถานศึกษา      กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้    

    

กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ / / / 
กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม    

เวลาเรยีนเวลาเรยีนเวลาเรยีนเวลาเรยีน    

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    
ระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายปลายปลายปลาย    

มมมม. . . . 1111    มมมม. . . . 2222    มมมม....    3333    มมมม. . . . 4 4 4 4 ––––    6666    

����    กลุม่สาระการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้        

     ภาษาไทย 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     วิทยาศาสตร์ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน ((((พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน))))    880880880880    
(22 นก.)    

880880880880    
(22 นก.)    

880880880880    
(22 นก.)    

1111,,,,640640640640    
((((41 41 41 41 นกนกนกนก.).).).)    
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีละ  
120  ช่ัวโมง   และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  จํานวน  360  ช่ัวโมงนั้น      เป็นเวลาสําหรับปฏิบัติ
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ในส่วนกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชนใ์ห้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)           รวม    3    ปี   จํานวน    45    ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6)    รวม    3    ปี   จํานวน    60    ช่ัวโมง 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ / / / 
กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม    

เวลาเรยีนเวลาเรยีนเวลาเรยีนเวลาเรยีน    

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    
ระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอนระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายปลายปลายปลาย    

มมมม. . . . 1111    มมมม. . . . 2222    มมมม. . . . 3333    มมมม. . . . 4 4 4 4 ––––    6666    

� กิกกิิกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนจกรรมพฒันาผูเ้รยีนจกรรมพฒันาผูเ้รยีนจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1. กิจกรรมแนะแนว  
2.  กิจกรรมนักเรียน 

2.1  กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด  
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร   

2.2 กิจกรรมชุมนุม 
ชมรม  
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์  

120 120 120 360    

�รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา / / / / กจิกรรมที่กจิกรรมที่กจิกรรมที่กจิกรรมที่
สถาสถาสถาสถานศกึษาจดัเพิม่เตมิ          นศกึษาจดัเพิม่เตมิ          นศกึษาจดัเพิม่เตมิ          นศกึษาจดัเพิม่เตมิ          
ตามความพรอ้มและตามความพรอ้มและตามความพรอ้มและตามความพรอ้มและ
จุดเนน้จุดเนน้จุดเนน้จุดเนน้   

ปีละไม่เกิน 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า 1,600

ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมดรวมเวลาเรยีนทัง้หมดรวมเวลาเรยีนทัง้หมดรวมเวลาเรยีนทัง้หมด    ไมเ่กิน ไมเ่กิน ไมเ่กิน ไมเ่กิน 1111,,,,200 200 200 200 ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง////ปีปปีีปี    
รวม รวม รวม รวม 3  3  3  3  ปีปปีีปี    
ไม่นอ้ยกว่าไม่นอ้ยกว่าไม่นอ้ยกว่าไม่นอ้ยกว่า    

    3333,,,,600 600 600 600 ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
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แหล่งการเรยีนรู้แหล่งการเรยีนรู้แหล่งการเรยีนรู้แหล่งการเรยีนรู้    
๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๓๐๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด  ๖,๙๑๔  เล่ม 

สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบlibrary 2000 
  จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  ๔๑๐คนต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ๔๑.๕๘ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน   1  ห้อง 
   ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๑  ห้อง 

๓) ห้องคอมพิวเตอร์    จํานวน  ๔  ห้อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๑๔๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๑๔๐ เครื่อง 
  จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  ๕๖๓  คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๑๐ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๘๓  เครื่อง 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง /ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน  ๘,๗๖๒ 

๒. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๘๐ 

๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑,๐๐๐ 

๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑,๐๐๐ 

๕. ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๙๖๐ 

๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑ ๘๔๐ 

๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ๘๔๐ 

๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-class 
room 

๘๔๐ 

๙. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๑,๒๔๐ 

๑๐. ห้องปฏิบัติการดนตรไีทย ๖๘๐ 

๑๑. ห้องปฏิบัติการหมวดการงาน ๗๖๐ 

๑๒. ห้องปฏิบัติการงานช่าง ๘๔๐ 

๑๓. ห้องปฏิบัติการหมวดสังคม ๗๒๐ 
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๑๔. ห้องจริยธรรม ๗๒๐ 

๑๕. ห้องปฏิบัติการหมวดภาษาไทย ๘๔๐ 

๑๖. ห้องปฏิบัติการศิลปะ ๗๒๐ 

๑๗. ห้องนาฏศิลป์ ๖๘๐ 

๑๘. ห้องพยาบาล ๘๔๐ 

๑๙. ห้องพละ ๗๒๐ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง /ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๒๐.ห้องแหล่งเรียนรู้  ๒๐๐ 

๒๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๘,๘๗๒ 

๒๒. ธนาคารโรงเรียน ๒๐๐ 

๒๓. ห้องโสตฯ ๘๘๐ 

๒๔. หอประชุมใหญ่ ๘๐๐ 

๒๕. หอประชุมเล็ก ๘๐๐  

 
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง /ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑. ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.กําแพงเพชร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

๑ 

๒.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.นครสวรรค์   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑ 

๓.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.ราชบุรี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑ 

๔.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.สมุทรปราการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑ 

๕.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.ตาก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๑ 

๖.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จ.ชลบุรี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑ 
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๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู  

นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑)  นายสมนึก  สุวรรณสุข ให้ความรู้เรื่อง การทําขนมกระยาสารท สถิติ
การให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งนี้จําวน ๒  ครั้ง/ปี  
   ๖.๒)  นายแบะ   ให้ความรู้เรื่อง การทําขนมจีน สถิติการให้
ความรูใ้นโรงเรียนแห่งนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี 
   ๖.๓)  นางกาเหว่า  ขําบุญ ให้ความรู้เรื่อง การทําขนมไทย สถิติการให้
ความรูใ้นโรงเรียนแห่งนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี  
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้    
    

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่มศกึษาปทีี่มศกึษาปทีี่มศกึษาปทีี่        1111    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    

ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา        
2555255525552555    เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    %%%%    

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
3%3%3%3%    

1111    2222    ความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้า    

ภาษาไทย 68.42 72.2 70.31 3.78 72.42 

คณิตศาสตร์ 72.01 68.64 70.325 -3.37 72.43 

วิทยาศาสตร์ 58.79 79.9 69.345 21.11 71.43 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 69.8 74.33 72.065 4.53 74.23 

สุขศึกษาและพละศึกษา 72.33 75.91 74.12 3.58 76.34 

ศิลปะ 64.6 71.03 67.815 6.43 69.85 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.11 74.88 73.495 2.77 75.70 

ภาษาต่างประเทศ 42.29 70.23 56.26 27.94 57.95 

 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระกาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระกาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระกาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่รเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่รเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่รเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่        2222    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    

ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา            
2555255525552555    เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    %%%%    

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
3%3%3%3%    

1111    2222    ความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้า    

ภาษาไทย 72.15 67.64 69.90 -4.51 71.99 

คณิตศาสตร์ 71.38 66.91 69.15 -4.47 71.22 

วิทยาศาสตร์ 67.60 72.95 70.28 5.35 72.38 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 68.07 96.83 82.45 28.76 84.92 

สุขศึกษาและพละศึกษา 72.24 67.45 69.85 -4.79 71.94 

ศิลปะ 75.80 71.99 73.90 -3.81 76.11 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 67.88 68.20 68.04 0.32 70.08 

ภาษาต่างประเทศ 70.97 72.67 71.82 1.7 73.97 

 
 



 

18 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่        3333    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    
ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา        2555255525552555    

เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    
%%%%    เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย

3%3%3%3%    1111    2222    ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้    

ภาษาไทย 63.86 71.11 67.49 7.25 69.51 

คณิตศาสตร์ 72.06 68.09 70.08 -3.97 72.18 

วิทยาศาสตร์ 71.04 69.46 70.25 -1.58 72.36 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 71.54 78.34 74.94 6.8 77.19 

สุขศึกษาและพละศึกษา 74.85 73.93 74.39 -0.92 76.62 

ศิลปะ 72.21 74.10 73.16 1.89 75.35 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 68.81 71.48 70.15 2.67 72.25 

ภาษาต่างประเทศ 78.70 62.89 70.80 -15.81 72.92 

 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีเปรยีบเทยีเปรยีบเทยีเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่บผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่บผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่บผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่        4444    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    
ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา        2555255525552555    

เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    
%%%%    เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย

3%3%3%3%    1111    2222    ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้    

ภาษาไทย 64.39 70.47 67.43 6.08 69.45 

คณิตศาสตร์ 69.56 66.83 68.195 -2.73 70.24 

วิทยาศาสตร์ 71.11 67.92 69.515 -3.19 71.60 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 64.3 59.87 62.085 -4.43 63.95 

สุขศึกษาและพละศึกษา 72.48 73.72 73.1 1.24 75.29 

ศิลปะ 71.34 58.17 64.755 -13.17 66.70 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 62.7 59.12 60.91 -3.58 62.74 

ภาษาต่างประเทศ 71.6 51.48 61.54 -20.12 63.39 

 
 
 
 
 
 
 



 

19 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่        5555    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    
ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา        2555255525552555    

เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    
%%%%    เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย

3%3%3%3%    1111    2222    ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้ความกา้วหนา้    

ภาษาไทย 76.25 69.21 72.73 -7.04 74.91 

คณิตศาสตร์ 75.63 69.46 72.545 -6.17 74.72 

วิทยาศาสตร์ 78.93 75.06 76.995 -3.87 79.30 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 72.27 72.79 72.53 0.52 74.71 

สุขศึกษาและพละศึกษา 69.59 70.39 69.99 0.8 72.09 

ศิลปะ 89.56 70.1 79.83 -19.46 82.22 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.38 68.86 61.62 14.48 63.47 

ภาษาต่างประเทศ 58.65 77.17 67.91 18.52 69.95 

 
 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรูช้ั้นมธัยมศกึษาปทีี่        6666    

สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้    
ปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษาปกีารศกึษา        2555255525552555    

เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    
%%%%    เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย

3%3%3%3%    1111    2222    ความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้าความก้าวหน้า    

ภาษาไทย 77.13 70.98 74.06 -6.15 76.28 

คณิตศาสตร์ 71.76 59.87 65.82 -11.89 67.79 

วิทยาศาสตร์ 72.09 65.54 68.82 -6.55 70.88 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 74.07 72.44 73.26 -1.63 75.45 

สุขศึกษาและพละศึกษา 85.21 78.09 81.65 -7.12 84.10 

ศิลปะ 81.28 81.63 81.46 0.35 83.90 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53.74 77.64 65.69 23.9 67.66 

ภาษาต่างประเทศ 59.74 72.29 66.02 12.55 68.00 

 

 

 



 

20 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละ    OOOO----Net Net Net Net ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่3333    
ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2553 2553 2553 2553 ----    2555255525552555 

 
ลําดบัลําดบัลําดบัลําดบั

ที่ทีท่ี่ที่    
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    

        
ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2553255325532553    ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2554255425542554    ปกีารศกึปกีารศกึปกีารศกึปกีารศกึษา ษา ษา ษา 2555255525552555    

1 ภาษาไทย 42.44 46.62 53.54 

2 คณิตศาสตร์ 29.03 43.14 25.7 

3 วิทยาศาสตร์ 38.83 45.92 34.5 

4 สังคมศึกษาฯ 38.97 48.81 46.39 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 76.47 48.64 56.46 

6 ศิลปะ 41.10 38.08 43.76 

7 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

49.08 43.59 49.11 

8 ภาษาต่างประเทศ 16.74 42.48 25.15 

    

    



 

21 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

    
ตารางตารางตารางตารางเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสมร้อยละ    OOOO----Net Net Net Net ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่6666    

ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2553 2553 2553 2553 ----    2555255525552555 

 
ลําดบัลําดบัลําดบัลําดบั

ที่ทีท่ี่ที่    
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่ผลการเรยีนเฉลีย่    

        
ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2553255325532553    ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2554255425542554    ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา 2555255525552555    

1 ภาษาไทย 37.22 34.99 39.51 

2 คณิตศาสตร์ 13.82 20.08 20.41 

3 วิทยาศาสตร์ 29.48 24.69 30.44 

4 สังคมศึกษาฯ 43.47 30.64 31.14 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 59.84 51.86 49.47 

6 ศิลปะ 32.62 26.9 31.37 

7 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
42.82 46.35 42.05 

8 ภาษาต่างประเทศ 14.43 18.41 18.11 

    
    

    

    



 

22 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

    
กลุม่บรหิารงบประมาณกลุม่บรหิารงบประมาณกลุม่บรหิารงบประมาณกลุม่บรหิารงบประมาณ    

    

แผนการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2555 
จํานวนงบประมาณทัง้สิ้นจํานวนงบประมาณทัง้สิ้นจํานวนงบประมาณทัง้สิ้นจํานวนงบประมาณทัง้สิ้น                    3,804,3503,804,3503,804,3503,804,350        บาทบาทบาทบาท    
 1. งบบริหารวิชาการ   70%    2,663,045  บาท 
 2. งบบริหารทั่วไป      20%       760,870  บาท 
  3. งบสํารองจ่าย        10%       380,435  บาท 
 ใช้งบประมาณบริหารวิชาการ 70% และงบบริหารทั่วไป 20% รวมเป็นเงิน 3,423,915 บาท 
จัดสรรโดยสรุปจําแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน    งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ    

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 

 

 

 

    
    



 

23 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

การดําเนนิงานตามกลยทุธข์องสถานศกึษาการดําเนนิงานตามกลยทุธข์องสถานศกึษาการดําเนนิงานตามกลยทุธข์องสถานศกึษาการดําเนนิงานตามกลยทุธข์องสถานศกึษา    
 
กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่๑๑๑๑    

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.ที่/
ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการ
พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการ 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางการเรียนของ
นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถในเชิง
วิชาการ 

๑. จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
๒. จํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะ 
๓. นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี
ขึ้นไป 
๔. นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน 
ลดลง 
๕. นักเรียนมีผลการสอบใน
ระดับชาติสูงขึ้นทุกปี 
๖.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 

๒. โครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม สร้าง
ความเป็นไทย 

๑.เพื่อสร้างปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน  
๒.เพื่อให้สร้างปลูกฝังนักเรียนให้
มีระเบียบวินัย และมีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชน  
๓.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ธํารงสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูใ่นระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. จํานวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนากับทางโรงเรียน 
และชุมชนร้อยละ ๑๐๐ 
๓.ผลการดําเนินงานของโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้าง
ความเป็นไทย อยูใ่นระดับดี ร้อยละ 
๘๖๑๓ 
๔. โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างบ้าน ชุมชน และสังคม
ท้องถิ่นทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.ที่/
ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ดนตรี กีฬา  

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการดํารงชีวิต  
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคใ์ห้เกิดแก่ผู้เรียน 

๑.จํานวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๒. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม 
๓. จํานวนนักเรียนได้รับการดูแล
สุขอนามัยตนเอง  
๔. ระบบการบริการด้านสุขอนามัย 
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๖ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
 
 

๔. โครงการ
ส่งเสริมรักการ
อ่าน  

๑.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และ
เห็นความสําคัญของการแสวงหา
ความรู้                
๒.เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ที่
ได้รับจากการอ่านหนังสือการ
ค้นคว้า  
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ในการอ่านหนังสือ  
๔.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่นักเรียน  
๕.เพื่อปลูกฝังนิสัยการรักการ
อ่านให้แก่นักเรียน  
๖.เพื่อจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมและจัดหาหนังสือ
ให้ตอบสนองความ 
ต้องการพัฒนากรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๒. ร้อยละ๘๐ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และมี
นิสัยรักการอ่าน 
๓.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๐ 
๔. ผลการดําเนินโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยูใ่นระดับดี  
ร้อยละ๘๘.๓๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
 
 

๕. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้การดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ครูผู้สอนทําการ
วิจัยในช้ันเรียน และนําผลการวิจัย
มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน 
๒. ร้อยละ ๙๐ครูที่ปรึกษานําผล

มาตรฐานที่ ๖ 
มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๙ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
มีการทํางานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการเนินงานที่ชัดเจน 
 

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มาใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
๓. ร้อยละ ๘๐นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ผลการดําเนินโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยูใ่นระดับดี
มาก  ร้อยละ๙๒.๒๗ 

 
 
 

๖. โครงการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินวิถีชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดํารัส 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิต 
 

๑.ผลการประเมินผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผลการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการส่งเสริมการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดับดีมาก ร้อยละ 
๙๐.๘ 
๓.จํานวนนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในปลูกพืช
แบบผสมผสาน 
๔.จํานวนนักเรียนร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเลี้ยง
สัตว์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 
 

 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิต 

พืชแบบผสมผสาน 
๔.จํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการเลี้ยงสัตว์ 
๕. จํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการผลิตและจําหน่าย
แบบร่วมแรงร่วมมือกัน 
๖. ผลการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย จํานวนพืชผลที่ทําการ
ปลูก และ หลักฐานการจําหน่าย 
๗.ผลการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 
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จํานวนสัตว์ที่ทําการเลี้ยง และ
หลักฐานการจําหน่าย 
๘.จํานวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก
ธนาคารโรงเรียน 
๙.จํานวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก
สหกรณโ์รงเรียน 

 
กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่๒๒๒๒    

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัว

บ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณ
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต และ
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน  

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
และถูกต้องให้แก่บุคลากร  
๓.เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร
ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๐ได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ เหมาะสมกับตนเอง
ทุกคน 
๒. ผลการประเมินตนเองใน
การปฏิบัติงานในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของ
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๔.ผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาจรรยาบรรณคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตและประสิทธิภาพการ
ทํางานอยูใ่นระดับดี ร้อยละ 
๘๓.๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
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กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่๓๓๓๓    

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัว

บ่งช้ี) 

๑.โครงการประเมิน
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐาน 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น  
๒. เพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
เลือกเรียนตามความสนใจ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน 

๑. มีหลักสูตรได้มาตรฐาน 
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒. มีรายวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ 
พัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี  
๓. การวัดผลประเมินผลด้าน
ความรู้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามสภาพจริง 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
 

๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น
ทางด้านวิชาชีพ  
๒. เพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
เลือกเรียนตามความสนใจ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียนและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม 

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ทางด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
๒. มีรายวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ
ทางด้านวิชาชีพ 
๓. มีรายวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ
ทางด้านวิชาชีพและนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนการสอน 
๔. ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
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กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่กลยทุธท์ี ่๔๔๔๔    

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัว

บ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา  

๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
๒.เพื่อพัฒนาระบบงานให้
มีประสิทธิภาพ 

๑.ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม 
๒. การจัดองค์กรและ
โครงสร้างระบบการ
บริหารงานมีความคล่องตัว
และเหมาะสม 
๓. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. ผู้ปกครอง และรู้รับ
บริการมีความพึงพอใจการ
บริหารงานโรงเรียน 
๕.การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ระหว่างสถานศึกษา กับ 
ชุมชน 

มาตรฐานที่ ๘ 
 

๒. โครงการส่งเสริม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ  

๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตน และพัฒนางาน 
 

๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ เหมาะสมกับตนเอง
ทุกคน 
๒. ผลการประเมินตนเองใน
การปฏิบัติงานในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ ๑๐๐ 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๘ 

๓. โครงการศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระ 

๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
เกียรติยศ ช่ือเสียงและ
ความสามารถของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
ดงขุยวิทยาคมสู่ชุมชน  

๑. เว็บไซตโ์รงเรียน 
๒. วารสารโรงเรียน 
๓.ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๙ 
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๒.เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนให้
เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย  
๓.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๔. โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา  

๑. เพื่อพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒. เพื่อพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูใ้นกลุ่ม
สาระการเรียนรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูใ้ห้
สูงขึ้น 

๑. มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระ 
๒. มีสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ 
๓. มีสื่อทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
๔.ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๕ 
มาตรฐานที่ ๗ 
 
 

๕. โครงการส่งเสริม
และประกันคุณภาพฯ 
และนิเทศการศึกษา  

๑.  เพื่อสง่เสริมการจัด

การศึกษาใหม้ีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน  

๒. เพือ่ตดิตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๑. เอกสารรายงานการ
ดําเนินการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  
๒. เอกสารรายงานผลคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา(SAR) 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการนิเทศ
ภายใน 
๔.ผลการดําเนนิงานของ
โครงการส่งเสริมและประกัน
คุณภาพฯ และนิเทศการศึกษา
อยูใ่นระดับดีมาก ร้อยละ 
๙๑.๕ 

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๘ 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
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กลยุทธ์ท่ี ๕ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการสง่เสริม
การสร้างสงัคม
ออนไลนภ์ายใน
สถานศึกษา  

๑. เพื่อสง่เสริมความรู้ 
ความสามารถครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริม 
และสามารถใช้เทคโนโลยใีน
การปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
งาน 
๒. ผลการดําเนนิงานของ
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๗ 
 

๒. โครงการพัฒนา
และสง่เสริมการใช้สือ่ 
แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ 
ICT  

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะแก่การ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT 
๒. เพื่อพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะแก่
การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ 
ICT 

๑. โรงเรียนมีเว็บไซต์  
๒. หลักสูตรการจัดการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยใีนทุก
ระดับช้ัน 
๓. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
๔. ผลการดาํเนินงานของ
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
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งานงานงานงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมทีป่ระสบผลสาํเรจ็ ปกีารศกึษา กจิกรรมทีป่ระสบผลสาํเรจ็ ปกีารศกึษา กจิกรรมทีป่ระสบผลสาํเรจ็ ปกีารศกึษา กจิกรรมทีป่ระสบผลสาํเรจ็ ปกีารศกึษา ๒๕๕๕๒๕๕๕๒๕๕๕๒๕๕๕    
    

ที่ ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ (ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสาํเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๑. 
 
 
 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้การดําเนนิงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมี
ระบบและประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อใหโ้รงเรียน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และชุมชน มีการ
ทํางานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการเนินงานที่
ชัดเจน 
 

๑. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒. แนะแนวการศึกษาตอ่ 
๓. การวัดผลการศึกษา และ
การสอนซ่อมเสริม 
๔. วิจัยในช้ันเรียน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ครูผู้สอนทํา
การวิจัยในช้ันเรียน และนาํ
ผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน 
๒. ร้อยละ ๙๐ครูที่ปรึกษา
นําผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลมาใช้
แก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 
๓. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลอืตาม
มาตรฐานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ผลการดาํเนินโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อยูใ่นระดับดีมาก  ร้อยละ
๙๒.๒๗ 

๒. 
 
 
 

โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมสร้าง
ความเป็นไทย 

๑.เพื่อสร้างปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน  
๒.เพื่อใหส้ร้างปลูกฝัง
นักเรียนใหม้ีระเบียบวนิัย 
และมีความประพฤติเป็น
แบบอย่างทีด่ีแก่เยาวชน  
๓.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สืบ
ทอดพระพุทธศาสนาให้
ธํารงสืบต่อไป 

๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๓. กิจกรรมใจสูใ่จ ดา้นภยั
ยาเสพติด 
๔. กิจกรรมปลูกฝังระเบียบ
วินัยในสังคม 
๕. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู ่
๖. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
๗. กิจกรรมเพชรในดง 
๘. กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่แวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 

๑. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๑๐๐ 
๒. จํานวนนักเรียนท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนากับ
ทางโรงเรียน และชุมชนร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓.ผลการดําเนินงานของ
โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมสร้างความเป็นไทย 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๖๑๓ 
๔. โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมระหว่างบ้าน ชุมชน 
และสังคมท้องถิ่นทุกคร้ัง ร้อย
ละ ๑๐๐ 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการดําเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๓. 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมรัก
การอ่าน 

๑.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก 
และเห็นความสาํคัญของการ
แสวงหาความรู้                
๒.เพื่อให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการอ่าน
หนังสือการค้นคว้า  
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างในการอ่านหนังสือ  
๔.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่นักเรียน  
๕.เพื่อปลูกฝังนิสัยการรักการ
อ่านให้แก่นักเรียน  
๖.เพื่อจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมและจัดหา
หนังสือให้ตอบสนองความ 
ต้องการพัฒนากรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องสมุดโรงเรียน 
๓.กิจกรรม Hello English / 
A New English Word 

๑. ร้อยละ๑๐๐นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๒. ร้อยละ๘๐ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ห้องสมุด
เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
และมีนิสยัรักการอ่าน 
๓.ผลการดําเนนิงานของ
กิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
๔. ผลการดําเนนิโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อยู่ในระดับดี  ร้อยละ๘๘.๓๓ 
 

 

๔. โครงการส่งเสริม
การดําเนินวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํรัส 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 

๑. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
๓. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๔. กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
๕. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบ
เคลื่อนย้ายได ้

๑.ผลการประเมินผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค์ผา่นในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผลการประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ
ส่งเสริมการดําเนนิวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐.๘ 
๓.จํานวนนักเรียน ร้อยละ 
๑๐๐กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในปลูกพืชแบบผสมผสาน 
๔.จํานวนนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการเลี้ยงสัตว ์
 

 



 

33 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการดําเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

    ๕. จํานวนนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการผลิตและจําหนา่ยแบบ
ร่วมแรงร่วมมือกัน 
๖. ผลการปลูกพชืแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย 
จํานวนพืชผลทีท่ําการปลูก 
และ หลักฐานการจําหนา่ย 
๗.ผลการเลี้ยงสัตว์ 
ประกอบด้วย จํานวนสัตว์ทีท่ํา
การเลี้ยง และหลักฐานการ
จําหน่าย 
๘.จํานวนนักเรียนร้อยละ 
๘๙.๐๕ที่เป็นสมาชิกธนาคาร
โรงเรียน 
๙.จํานวนนักเรียนร้อยละ
๙๙.๐๘ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
โรงเรียน 

๕. โครงการส่งเสริม

และประกัน

คุณภาพฯ และ

นิเทศการศึกษา 

๑.  เพื่อสง่เสริมการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

๒. เพื่อติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการจดั

การศึกษาเปน็ไปตาม

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๑.กิจกรรมประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๒. กิจกรรมนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

๑. เอกสารรายงานการ
ดําเนินการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  
๒. เอกสารรายงานผลคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา(SAR) 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการนิเทศ
ภายใน 
๔.ผลการดําเนินงานของ
โครงการส่งเสริมและประกัน
คุณภาพฯ และนิเทศการศึกษา
อยู่ในระดับดมีาก ร้อยละ ๙๑.๕ 
 
 
 
 

 
 



 

34 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการดําเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๖. โครงการส่งเสริม
สุขภาพลูกเสือ
ดนตรี กีฬา 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทักษะการดํารงชีวิต  
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน สามารถทาํงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้  
๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน 

๑. ส่งเสริมกีฬา 
๒. เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-
เนตรนารี 
๓. นาฎศิลปไ์ทย 
๔. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
ศิลปะ 
๕. กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล 
และวงโยธวาทติ 
๖. พัฒนาสุขนิสัยอนามัย
โรงเรียน 

๑.จํานวนร้อยละ ๑๐๐
นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. จํานวนนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ได้รับการดูแลสุขอนามัย
ตนเอง 
๓. ระบบการบริการดา้น
สุขอนามัย มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 
๔. ผลการดําเนนิงานของ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ลูกเสือ ดนตรี กีฬา อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ ๘๘.๓๑ 

๗. โครงการศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และบูรณา

การทุกกลุ่มสาระ 

 

๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 

เกียรติยศ ชื่อเสยีงและ

ความสามารถของนักเรียนสู่

ชุมชน  

๒.เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ของโรงเรียนให้เปน็ที่รู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย  

๓.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และ

ชุมชน 

๑. กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพนัธ์สูชุ่มชน 
๒. กิจกรรมศึกษาดูงานครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน
บริหารงานวชิาการ 
๔. กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
และนาํเสนอผลงาน 
 

๑. เว็บไซต์โรงเรียน 
๒. วารสารโรงเรียน
ประชาสัมพนัธ์ สิงห์ดงสาร 
และแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์
๓.ผลการดําเนนิงานโครงการ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๖.๑๘ 

๘. โครงการส่งเสริมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. เพื่อสง่เสริม พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถที่จะ
ปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธผิล  
๒. เพื่อสง่เสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้พฒันา
ตน และพฒันางาน 
 

กิจกรรมส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
อบรมพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ 

๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ เหมาะสมกับตนเอง
ทุกคน 
๒. ผลการประเมินตนเองใน
การปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 



 

35 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการดําเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

  ตามความต้องการสง่ผลต่อการ

ปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 

 ๓. ผลการดําเนนิงานโครงการ
ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
๘๒.๒ 

๙. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตและ
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
และถูกต้องให้แก่บุคลากร  
๓.เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. กิจกรรมพัฒนา
จรรยาบรรณคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต และประสทิธิภาพการ
ทํางาน 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๐ได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ เหมาะสมกับตนเอง
ทุกคน 
๒. ผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไปร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาํปีของ
สถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
๔.ผลการดําเนนิงานโครงการ
พัฒนาจรรยาบรรณคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตและประสทิธิภาพการ
ทํางานอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 
๘๓.๒ 

๑๐. โครงการประเมิน
หลักสูตรและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและท้องถ่ิน  
๒. เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมท่ี
หลากหลายเลือกเรยีนตามความ
สนใจ  
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน 

กิจกรรมปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2555 

๑. มีหลักสูตรได้มาตรฐาน 
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
๒. มีรายวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ 
พัฒนาทักษะทางดา้น
เทคโนโลยี  
๓. การวัดผลประเมินผลดา้น
ความรู้ คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ ตามสภาพจริง 

 



 

36 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

  และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

 ๔.การส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความต้องการ 
ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. ผลการดําเนินงาน
โครงการประเมินหลักสูตร
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงานโครงการผลการดําเนนิงานโครงการผลการดําเนนิงานโครงการผลการดําเนนิงานโครงการ////กจิกรรมตามนโยบายพิเศษกจิกรรมตามนโยบายพิเศษกจิกรรมตามนโยบายพิเศษกจิกรรมตามนโยบายพิเศษ    
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

๓. กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

๔. กิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๕. กิจกรรมปลูกผักไร้
ดินแบบเคลื่อนย้ายได้ 

๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราช
ดํารัส 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
โรงเรียน  
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 

๑.ผลการประเมินผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผลการประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการส่งเสริม
การดําเนินวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ ๙๐.๘ 
๓.จํานวนนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในปลูก
พืชแบบผสมผสาน 
๔.จํานวนนักเรียนร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงสัตว์ 
๕. จํานวนนักเรียนร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและจาํหน่ายแบบร่วมแรง
ร่วมมือกัน 
๖. ผลการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย จํานวนพืชผลท่ีทํา
การปลูก และ หลักฐานการ
จําหน่าย 
๗.ผลการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 
จํานวนสัตว์ท่ีทําการเลี้ยง และ
หลักฐานการจําหน่าย 
๘.จํานวนนักเรียนร้อยละ ๘๙.๐๕
ท่ีเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
๙.จํานวนนักเรียนร้อยละ๙๙.๐๘
ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณโ์รงเรียน 
 

ระดับสถานศกึษาระดับสถานศกึษาระดับสถานศกึษาระดับสถานศกึษา    
สนองกลยุทธ์ท่ี ๔ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน / โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระดับ มาตรฐานการศกึษาขัน้ระดับ มาตรฐานการศกึษาขัน้ระดับ มาตรฐานการศกึษาขัน้ระดับ มาตรฐานการศกึษาขัน้
พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน    
สนองมาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕การจัดกจิกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 
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สรปุผลการพัฒนาและการนําไปใช้สรปุผลการพัฒนาและการนําไปใช้สรปุผลการพัฒนาและการนําไปใช้สรปุผลการพัฒนาและการนําไปใช้    
    ๑๑๑๑. . . . สรปุผลการดําเนนิงานในภาพรวมสรปุผลการดําเนนิงานในภาพรวมสรปุผลการดําเนนิงานในภาพรวมสรปุผลการดําเนนิงานในภาพรวม    
  ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกําหนดการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย
ผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานซึ่งการกํากับติดตามการดําเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE 
- วงจรคุณภาพโดยDr.Edward W. Deming ดังนี้ 

1) P : PLAN P : PLAN P : PLAN P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ 
- จุดมุ่งหมายเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณที่กําหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดําเนินการหรือไม่ 

2) D : DOD : DOD : DOD : DO    การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ 
- สามารถดําเนินการได้ตามงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ 

3) C : CHECK C : CHECK C : CHECK C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 
- ได้มีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลของการประเมินตรงกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดําเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการดําเนินการมีหรือไม่ 

4) A : ACTION A : ACTION A : ACTION A : ACTION นําข้อมูลที่ได้จากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น 
- มีการนําผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสําหรับใช้วางแผน

จัดทําโครงการในครั้งต่อไป 
- กําหนดกลยุทธใ์นการจัดทําแผนครั้งต่อไป 
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โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จกจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จกจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จกจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จ    
    

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านปัจจยันําเข้าด้านปัจจยันําเข้าด้านปัจจยันําเข้าด้านปัจจยันําเข้า 
๑. มีข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินการ 
๒. มีความเพียงพอของงบประมาณ 
๓. ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วม
อยู่ระดับดีขึ้นไป 
๔. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการอยูใ่น
ระดับดีขึ้นไป    
ด้านกระบวนการด้านกระบวนการด้านกระบวนการด้านกระบวนการ 
มีผลการประเมินความเหมาะสมของการ
ดําเนินการอยูใ่นระดับดีขึ้นไป    
ด้านผลลพัธ์ด้านผลลพัธ์ด้านผลลพัธ์ด้านผลลพัธ ์
ระดับความรู้ /ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

๒. โครงการส่งเสริมการดําเนินวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และ
นิเทศการศึกษา 

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพลูกเสือ ดนตรี กีฬา 

๕. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 

๖. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมและพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลสําเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 
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จุดเด่นและจดุที่ควรพฒันาจุดเด่นและจดุที่ควรพฒันาจุดเด่นและจดุที่ควรพฒันาจุดเด่นและจดุที่ควรพฒันา    
 

ปจัจยัภายในปจัจยัภายในปจัจยัภายในปจัจยัภายใน    ( Internal Environment )( Internal Environment )( Internal Environment )( Internal Environment ) 

จุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งจุดแข็ง    ( Strength )( Strength )( Strength )( Strength )    
๑. ระบบการติดตามนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีความหลากหลาย 
๓. ครูมีคุณวุฒิสูง ตรงตามความต้องการ  
๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๕. นักเรียนมีจํานวนมาก และมีความสามารถ

หลากหลาย 
๖. อาคารสถานที่มีความพร้อม 
๗. หลักสูตรมีความหลากหลาย 
๘. โครงสร้างการบริหารมีความชัดเจน 

จุดออ่นจุดออ่นจุดออ่นจุดออ่น    ( We( We( We( Weakness )akness )akness )akness )    
๑. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานระดับเก่งมีจํานวน

น้อย 
๒. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นต่อการ

เรียน 
๓. นักเรียนมีทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรใน

การประเมินภายนอกครั้งที่ ๒ อยูใ่นระดับ
พอใช้ 

๔. จํานวนครูตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๒๕ 

๕. ครูมีภาระงานพิเศษมาก 
๖. ครูขาดความรู้ ความสามารถด้านการใช้

สื่ออย่างหลากหลาย 
๗. ขาดบุคลากรด้านการสนับสนุนการสอน 
๘. ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอรไ์ม่

เพียงพอ 
๙. วัสดุ อุปการณ์ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 

 

 

ปจัจยัภายนอกปจัจยัภายนอกปจัจยัภายนอกปจัจยัภายนอก    ( External Environment )( External Environment )( External Environment )( External Environment ) 

โอกาสโอกาสโอกาสโอกาส( Opportunity )( Opportunity )( Opportunity )( Opportunity )    
๑. โรงเรียนอยูใ่นชุมชนที่มีผู้นําที่เข้มแข็งและมี

อุดมการณ์ที่ดีต่อการศึกษา 
๒. มีแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นที่หลากหลาย 

 

อปุสรรคอปุสรรคอปุสรรคอปุสรรค( Threats )( Threats )( Threats )( Threats )    
๑. สภาพชุมชน นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา

ครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง นักเรียนอาศัย
อยู่กับญาติ ทําให้ขาดการอบรมดูแลเอาใจใส่ 

๒. นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจาก
โรงเรียนการเดินทางไม่สะดวกไม่มีรถโดยสาร
ประจําทาง 

๓. สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มฐีานะ
ยากจน 
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๓. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสําคัญกับนักเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียน

ได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และโรงเรียนให้มีมาตรฐาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และ
เทคโนโลยี ปลูกฝังนักเรียนด้านจริยธรรม คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมุ่งพัฒนาการ
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

๑.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่ง ดี ทุกด้าน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้น

การใช้เทคโนโลยี  
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากขึ้นโดยการศึกษาดูงาน 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นอกจากนี้โรงเรียนดงขุยวิทยาคมยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ

บุคคล โดยการวางแผนพัฒนานักเรียน เช่น การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้อยมาลัยข้อมือ การแสดงเอ็ง
กอให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะ และนําไปประกอบ
อาชีพได้ พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมา
บูรณาการกับการเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการพัฒนาครู จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
๒. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําสาระท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อสื่อที่เป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และ

อุปกรณ์ดนตรีจากภาครัฐและเอกชน 
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ผลการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีนดงขยุวทิยาคมผลการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีนดงขยุวทิยาคมผลการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีนดงขยุวทิยาคมผลการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีนดงขยุวทิยาคม 
    
ผลการประเมนิคณุภาพภายในปกีารศกึษา ผลการประเมนิคณุภาพภายในปกีารศกึษา ผลการประเมนิคณุภาพภายในปกีารศกึษา ผลการประเมนิคณุภาพภายในปกีารศกึษา ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕๔๔๔๔ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน    
ผลการประเมนิตนเองผลการประเมนิตนเองผลการประเมนิตนเองผลการประเมนิตนเอง    

ของสถานศกึษาของสถานศกึษาของสถานศกึษาของสถานศกึษา    

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ดีมาก 
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ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น 

ดีมาก 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีมาก 

 
    

ผลการประเมนิคณุภาพภายในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาผลการประเมนิคณุภาพภายในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาผลการประเมนิคณุภาพภายในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาผลการประเมนิคณุภาพภายในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา    
จุดเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะโดยตน้สังกดัจุดเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะโดยตน้สังกดัจุดเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะโดยตน้สังกดัจุดเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะโดยตน้สังกดั    

((((ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๔๒๕๕๔๒๕๕๔๒๕๕๔))))    
    

องคป์ระกอบองคป์ระกอบองคป์ระกอบองคป์ระกอบ////ประเด็นการตดิตามตรวจสอบประเด็นการตดิตามตรวจสอบประเด็นการตดิตามตรวจสอบประเด็นการตดิตามตรวจสอบ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    

ระดบัระดบัระดบัระดบั
คณุภาพคณุภาพคณุภาพคณุภาพ    

แปลแปลแปลแปล
ความหมายความหมายความหมายความหมาย    

องค์ประกอบที่ ๑การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

๔.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๗๓ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๓การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔.๖๗ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๔ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 

๔ ๔ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ๔ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๗การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 

๔.๑๖ ๔ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๘การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๓๓ ๔ ดีมาก 

ผลการตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายในของผลการตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายในของผลการตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายในของผลการตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาสถานศกึษาสถานศกึษาสถานศกึษา    

๔๔๔๔....๓๖๓๖๓๖๓๖    ๔๔๔๔    ดีมากดีมากดีมากดีมาก    

 



 

44 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่    ๒๒๒๒    
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก    

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผูเ้รยีนด้านผูเ้รยีนด้านผูเ้รยีนด้านผูเ้รยีน    
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์    

        ////        

มาตรฐานที๒่ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

  /  

มาตรฐานที่๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

  /  

มาตรฐานที่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

  /  

มาตรฐานที่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร 

 /   

มาตรฐานที๖่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  /  

มาตรฐานที่๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

  /  

ด้านครูด้านครูด้านครูด้านครู    
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ    

  /  

มาตรฐานที่๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  /  

ด้านผูบ้ริหารด้านผูบ้ริหารด้านผูบ้ริหารด้านผูบ้ริหาร    
มาตรฐานที่๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ    

  /  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

  /  

มาตรฐานที่๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ   /  
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เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานที่๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  /  

มาตรฐานที่๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   / 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  ๓.๐๙ 
 ผลการรับรอบมาตรฐานคุณภาพ �  รับรอง  �  ไม่รับรอง 
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สรปุสภาพปญัหา จดุเด่น จดุที่สรปุสภาพปญัหา จดุเด่น จดุที่สรปุสภาพปญัหา จดุเด่น จดุที่สรปุสภาพปญัหา จดุเด่น จดุที่ควรพฒันาในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจากการประเมินควรพฒันาในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจากการประเมินควรพฒันาในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจากการประเมินควรพฒันาในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจากการประเมิน    
  

ปจัจยัพื้นฐานปจัจยัพื้นฐานปจัจยัพื้นฐานปจัจยัพื้นฐาน    

จุดเดน่จุดเดน่จุดเดน่จุดเดน่    จุดควรพัฒนาจุดควรพัฒนาจุดควรพัฒนาจุดควรพัฒนา    

       ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
มุ่งม่ันและอุทิศตนในการทํางาน  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมและมีการตรวจสอบ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีหลักสูตรและเนื้อหา
สาระที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างดี 
     ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป และสอนตรงตามวิชาเอก/โท และความถนัด 
ได้รับการพัฒนาในรายวิชาที่สอนตามที่คุรุสภา
กําหนด มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
      ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแล
สุขภาพ มีน้ําหนัก-ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ มีความรู้และทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไปในกลุ่มสาระสุข
ศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

      ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน 
ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
      ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ควรจัดหาครูให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอนและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 
      ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตรในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้ฝึกทักษะกระบวนการคิด มีนิสัยรักการ
อ่าน 
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โอโอโอโอกาสกาสกาสกาส    อปุสรรคอปุสรรคอปุสรรคอปุสรรค    

   โรงเรียนตั้งอยูใ่กล้เขตเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงขุย ซึ่งได้รับความร่วมมือ
ในการพัฒนาการศึกษาทั้ง 2 หน่วยงานเป็น
อย่างดีและมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง และได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้เป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน 

   ชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม กระจายอยู่
โดยรอบโรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนด้วยรถ
โดยสารประจําทาง ผู้ปกครองมฐีานะทาง
เศรษฐกิจยากจนต้องทํางานรับจ้าง และมี
นักเรียนจํานวนมากที่ไมไ่ด้อาศัยอยู่กับบิดา-
มารดา แต่อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ทําให้ผู้เรียน
ไมไ่ด้รับการอบรมกวดขันในด้านการเรียน และ
พฤติกรรมเท่าที่ควร 

นอกจากนี้โรงเรียนดงขุยวิทยาคมยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล โดย
การวางแผนพัฒนานักเรียน เช่น การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้อยมาลัยข้อมือ การแสดงเอ็งกอให้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะ และนําไปประกอบอาชีพได้ พร้อม
ทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการกับการ
เรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาโรงเรยีนข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาโรงเรยีนข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาโรงเรยีนข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาโรงเรยีน    
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ

กระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน และ
พัฒนาสุขนิสัยในการรับประทานอาหารและการใช้ห้องน้ํา ห้องส้วมทุกระดับช้ัน 

2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้หลากหลายโดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงตามพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน และ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนทุกครั้งที่เกิดปัญหา จัดให้มีแฟ้มงานของผู้เรียนเพื่อติดตามพัฒนาการทุก
ระยะ แล้วหาวิธีแก้ปัญหาที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เรื่องและนํามาใช้ประโยชนใ์นการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการนิเทศติดตามการวัดผลประเมินผล
งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา (แผนกลยุทธ์) แผนปฏิบัติการประจําปีและการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้
เป็นระบบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ 
PDCA และเพิ่มการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลให้ครบทุกด้าน 
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กลุม่บรหิารงานบคุคลกลุม่บรหิารงานบคุคลกลุม่บรหิารงานบคุคลกลุม่บรหิารงานบคุคล    
    

ข้อมลูนกัเรยีน ข้อมลูนกัเรยีน ข้อมลูนกัเรยีน ข้อมลูนกัเรยีน ((((ณ วันที ่ณ วันที ่ณ วันที ่ณ วันที ่๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน ๒๕๕๕๒๕๕๕๒๕๕๕๒๕๕๕))))    
  ๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๙๘ คน 
  ๒)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙๘๖ คน 
 จําแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๕ ๙๑ ๑๐๘ ๑๙๙ ๔๐ 

ม.๒ ๕ ๙๐ ๗๔ ๑๖๔ ๓๓ 

ม.๓ ๕ ๘๓ ๗๘ ๑๖๑ ๓๒ 

รวมรวมรวมรวม    ๑๕๑๕๑๕๑๕    ๒๖๔๒๖๔๒๖๔๒๖๔    ๒๖๐๒๖๐๒๖๐๒๖๐    ๕๒๔๕๒๔๕๒๔๕๒๔    ๓๕๓๕๓๕๓๕    

ม.๔ ๔ ๗๖ ๙๗ ๑๗๓ ๔๔ 

ม.๕ ๔ ๖๐ ๘๑ ๑๔๑ ๓๖ 

ม.๖ ๕ ๔๖ ๑๐๒ ๑๔๘ ๓๐ 

รวมรวมรวมรวม    ๑๓๑๓๑๓๑๓    ๑๗๒๑๗๒๑๗๒๑๗๒    ๒๖๑๒๖๑๒๖๑๒๖๑    ๔๓๓๔๓๓๔๓๓๔๓๓    ๓๔๓๔๓๔๓๔    

รวมทัง้สิ้นรวมทัง้สิ้นรวมทัง้สิ้นรวมทัง้สิ้น    ๒๘๒๘๒๘๒๘    ๔๔๖๔๔๖๔๔๖๔๔๖    ๕๔๐๕๔๐๕๔๐๕๔๐    ๙๘๖๙๘๖๙๘๖๙๘๖    ๓๖๓๖๓๖๓๖    

   

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๙๕๒คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ 

  ๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๙๕๒คน คิดเป็นร้อย
ละ๙๖.๕๕ 
  ๕) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม๔๒คน คิดเป็นร้อยละ๔.๒๕ 
  ๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๗) จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๘) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ 
  ๙) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๐คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๑๐) สถิติการขาดเรียนร้อยละ ๔๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จํานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๑๔ 
  ๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน๐ คน คิดเป็นร้อยละ๐ 

๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓จํานวน  ๑๓๗คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙    

ม.๖จํานวน๑๒๖คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๔ 
  ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๑ 
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  ๑๔) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 
๙๑๔คน คิดเป็นร้อยละ๙๒.๗๐ 
  ๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของโรงเรียน ๙๖๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ 
  ๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๙๖๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗   

๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๙๖๕คน คิดเป็นร้อยละ๙๗.๘๗ 
  ๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ ๙๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ 
  ๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านความคิดตามกําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา๙๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ 

  ๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๙๓๗คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๓    
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ข้อมลูครแูละบคุลากรข้อมลูครแูละบคุลากรข้อมลูครแูละบคุลากรข้อมลูครแูละบคุลากร        

 

จําแนกขอ้มลูบคุลากรตามระดบั ปกีารศกึษา จําแนกขอ้มลูบคุลากรตามระดบั ปกีารศกึษา จําแนกขอ้มลูบคุลากรตามระดบั ปกีารศกึษา จําแนกขอ้มลูบคุลากรตามระดบั ปกีารศกึษา 2555255525552555    
ผู้บรหิารผู้บรหิารผู้บรหิารผู้บรหิาร    

ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    ระดบัระดบัระดบัระดบั    
เพศเพศเพศเพศ    

ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    รวมรวมรวมรวม    

ผู้อํานวยการ ผอ.ชํานาญการพิเศษ 1 - 1 

รองผู้อํานวยการ ชํานาญการ 1 1 2 

รวมรวมรวมรวม    2222    1111    3333    

    
ครูสาครูสาครูสาครูสายผูส้อนยผูส้อนยผูส้อนยผูส้อน    

ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    ระดบัระดบัระดบัระดบั    
เพศเพศเพศเพศ    

ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    รวมรวมรวมรวม    

ครู ครูชํานาญการ 1 7 8 

ครู คศ.2 5 10 15 

ครู คศ.1 3 9 12 

ครู ครูผู้ช่วย 2 2 4 

พนักงานราชการ ----    4 3 7 

รวมรวมรวมรวม    15151515    31313131    46464646    
    

ลกูจา้งประจําลกูจา้งประจําลกูจา้งประจําลกูจา้งประจํา    

ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    ระดบัระดบัระดบัระดบั    
เพศเพศเพศเพศ    

ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    รวมรวมรวมรวม    

นักการภารโรง - 3 ----    3 

ยาม - 1 ----    1 

พนักงานขับรถ - 1 ----    1 

รวมรวมรวมรวม    5555    ----    5555    
 

ครูอตัราจา้งครูอตัราจา้งครูอตัราจา้งครูอตัราจา้ง    

ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    ระดบัระดบัระดบัระดบั    
เพศเพศเพศเพศ    

ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    รวมรวมรวมรวม    

ครูอัตราจ้าง ----    - 1 1 

ครูจ้างชาวต่างชาติ ----    1 1 2 

รวมรวมรวมรวม    1111    2222    3333    
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จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามสายงาน  ปกีารศกึษา จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามสายงาน  ปกีารศกึษา จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามสายงาน  ปกีารศกึษา จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามสายงาน  ปกีารศกึษา 2552552552555555    

 

ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน((((คนคนคนคน))))    

รวมรวมรวมรวม    
ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    

ฝ่ายบรหิารฝ่ายบรหิารฝ่ายบรหิารฝ่ายบรหิาร    

1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 - 1 

2 รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 1 2 

รวมรวมรวมรวม    2222    1111    3333    

สายผูส้อนสายผูส้อนสายผูส้อนสายผูส้อน    

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 4 6 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 7 8 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 4 7 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 4 6 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 - 2 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 4 - 4 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 3 6 9 

11 งานแนะแนว - 1 1 

รวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมด    11116666    33332222    48484848    
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จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคม ตามวุฒกิารศกึษา  ปกีารศกึษาจําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคม ตามวุฒกิารศกึษา  ปกีารศกึษาจําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคม ตามวุฒกิารศกึษา  ปกีารศกึษาจําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคม ตามวุฒกิารศกึษา  ปกีารศกึษา        2555255525552555    
 

วุฒกิารศกึษาวุฒกิารศกึษาวุฒกิารศกึษาวุฒกิารศกึษา    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน((((คนคนคนคน))))    

รวมรวมรวมรวม    
ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    

ตํ่ากว่าปริญญาตรี - - - 

ปริญญาตรี 9 32 41 

ปริญญาโท 5 8 13 

รวมรวมรวมรวม    14141414    40404040    54545454    

ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ    25.9225.9225.9225.92    74.0774.0774.0774.07    100100100100    

 
จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามตําแหนง่  ปกีารศกึษา  จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามตําแหนง่  ปกีารศกึษา  จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามตําแหนง่  ปกีารศกึษา  จําแนกครโูรงเรยีนดงขยุวทิยาคมตามตําแหนง่  ปกีารศกึษา  2552552552555555    

    

ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน((((คนคนคนคน))))    

รวมรวมรวมรวม    
ชายชายชายชาย    หญงิหญงิหญงิหญงิ    

ครูชํานาญการพิเศษ 2 - 2222    

ครูชํานาญการ 1 7 8 

ครู คศ.1 5 10 15 

ครูผู้ช่วย 3 9 12 

รวมรวมรวมรวม    12121212    26262626    38383838    

ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ    31.5731.5731.5731.57    68.4268.4268.4268.42    100100100100    

 
 หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ ข้อมูล  ณ  วันที่  18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
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ตารางแสดงวฒุกิารศกึษา วิชาเอก ชัน้ทีส่อนและจาํนวนชัว่โมงทีไ่ดร้บัการพัฒนาตารางแสดงวฒุกิารศกึษา วิชาเอก ชัน้ทีส่อนและจาํนวนชัว่โมงทีไ่ดร้บัการพัฒนาตารางแสดงวฒุกิารศกึษา วิชาเอก ชัน้ทีส่อนและจาํนวนชัว่โมงทีไ่ดร้บัการพัฒนาตารางแสดงวฒุกิารศกึษา วิชาเอก ชัน้ทีส่อนและจาํนวนชัว่โมงทีไ่ดร้บัการพัฒนา    
ประจําปกีารศึประจําปกีารศึประจําปกีารศึประจําปกีารศึกษา กษา กษา กษา 2555255525552555    

ครูประจําการ 

ที่ทีท่ี่ที่    ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่----สกลุสกลุสกลุสกลุ    อายุอายุอายุอายุ    
อายุอายุอายุอายุ

ราชการราชการราชการราชการ    
ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่////    
วทิยฐานะวทิยฐานะวทิยฐานะวทิยฐานะ    

วฒุิวฒุิวฒุิวฒุิ    วชิาเอกวชิาเอกวชิาเอกวชิาเอก    สอนวชิาสอนวชิาสอนวชิาสอนวชิา////ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    
จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้จาํนวนครัง้////
ชัว่โมงทีร่บัชัว่โมงทีร่บัชัว่โมงทีร่บัชัว่โมงทีร่บั

การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันา////ปีปปีีปี    

๑ นายสัญญา  วัชราไทย ๕๒ ๒๕ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ๑ คร้ัง 

๒ นายดิเรก      ผูกพยนต์ ๕๐ ๒๔ ครูชํานาญการ กศ.ม. บริหารจัดการกีฬา พลศึกษา ๔ คร้ัง 

๓ นายสุบิน      คงเมือง ๕๐ ๒๒ ครูชํานาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๑ คร้ัง 

๔ นายจรัญ      ใจวงค ์ ๔๔ ๑๘ ครูชํานาญการ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา ๔ คร้ัง 

๕ นายสมหวัง   แก้วบท ๔๓ ๑๖ ครูชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔ คร้ัง 

๖ นายเอกพันธ์  จันมา ๒๗ ๔ ครู วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒ คร้ัง 

๗ นายสลัก    สุขไพโรจน์ ๓๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ๒ คร้ัง 

๘ นางฐิติมา    ก้อนเพ็ชร ๕๙ ๓๖ ครูชํานาญการ ค.บ. ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ ๑ คร้ัง 

๗ นางระวิวรรณ  จอมคํา ๕๘ ๓๔ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ คหกรรมศาสตร์ฯ การงานอาชีพ ๔ คร้ัง 

๑๐ นางเกื้อกลู  เพชรนา ๕๓ ๒๙ ครูชํานาญการ วท.บ. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ๔ คร้ัง 

๑๑ นางอภิญญา   แสงนาก ๕๐ ๒๗ ครูชํานาญการ ศศ.บ. สุขศึกษา การงานอาชีพ ๑ คร้ัง 

๑๒ นางรุดดา     จันทสงิห ์ ๕๑ ๒๖ ครูชํานาญการ บธ.บ. บริหารธุรกิจ การงานอาชีพ ๑ คร้ัง 

๑๓ นางสมวงษ์     รังสีวงษ ์ ๕๐ ๒๗ ครูชํานาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๖ คร้ัง 

๑๔ นางสมลกัษณ์    มณีขัติย์ ๕๘ ๒๐ ครูชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ คร้ัง 

๑๕ นางดาพวัลย์    บุญม ี ๕๑ ๒๐ ครูชํานาญการ วธ.บ. การบัญช ี การงานอาชีพ ๑ คร้ัง 

๑๖ นางอัญชลี    คงเมือง ๔๗ ๒๓ ครูชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑ คร้ัง 

๑๗ นางสาวสุลมีาศ   อยู่มา ๕๔ ๒๐ ครูชํานาญการ กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๑ คร้ัง 

๑๘ นางสาวสุภาพ   นวลจันทร์ ๔๕ ๒๒ ครูชํานาญการ กศ.ม. เคม ี เคม ี ๒ คร้ัง 

๑๙ นางวิสุทธิ์    ตันม ี ๔๒ ๑๘ ครูชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ ๕ คร้ัง 

๒๐ นางนิดดา    จันทร์ตรี ๔๘ ๒๐ ครูชํานาญการ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒คร้ัง 

๒๑ นางนันทพร    ยอดพันคํา ๔๘ ๑๗ ครูชํานาญการ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา ๘ คร้ัง 

๒๒ นางสาวอารีรัตน์    ชูรวง ๓๔ ๑๐ ครูชํานาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๒ คร้ัง 

๒๓ นางเกศินีนาฏ     แย้มนิล ๓๑ ๖ ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ ๑ คร้ัง 

๒๔ นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร ๓๐ ๖ ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ ๕ คร้ัง 

๒๕ นางพรพิลาศ     วานิช ๓๕ ๑๒ ครูชํานาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖คร้ัง 

๒๖ นางณัฐชยา      บุญเรือง ๕๒ ๔ ครู ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา ๔ คร้ัง 

๒๗ นายวุฒิชัย       ลาจันนนท ์ ๓๙ ๑๔ ครูชํานาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ ๕ คร้ัง 

๒๘ นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล ๓๕ ๑๐ ครูชํานาญการ กศ.ม. เคม ี เคม ี ๔คร้ัง 

๒๙ ว่าที่ร.ต.พงศ์ศักดิ์    อินปา ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ๘คร้ัง 

๓๐ นางเกวลิน    พาหา ๓๖ ๔ ครู ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒ คร้ัง 

๓๑ นางสาวสุจิตรา  สุดเกต ุ ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา ๓ คร้ัง 

๓๒ นางสาวมนสิชา  จันทรา ๓๖ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓ คร้ัง 

๓๓ นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล ๒๔ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๑ คร้ัง 

๓๔ นางวรารัตน์  ปานดารา ๔๑ ๑๗ ครูชํานาญการ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๑ คร้ัง 

๓๕ นายศราวุธ  จันทร์ตา ๓๐ ๕ ครู วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๑ คร้ัง 

๓๖ นายเศรษฐา  บุญเสม ๓๖ ๔ ครู วท.บ. วิทย์ฯการกีฬา พลศึกษา ๑ คร้ัง 

๓๗ นางศิริวิณี  แก้วบท ๓๒ ๕ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑ คร้ัง 
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พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางชนม์ณกานต์  อิม่ทรัพย์ ๕๓ ๑๕ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา ในงบประมาณ 

๒ นายธีระ  หล้าทน ๓๖ ๘ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ในงบประมาณ 

๓ นายเจริญ  แก้วเบี่ยง ๓๒ ๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชีพ ในงบประมาณ 

๔ นางสุกญัญา  เปลาเล ๒๕ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ในงบประมาณ 

๕ นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว ๒๗ ๒ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ในงบประมาณ 

๖ นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง ๒๗ ๑ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ในงบประมาณ 

๗ นายชัยโรจน์  ชูสิทธิ์ ๓๕ ๒ ค.บ. สังคม สังคม ในงบประมาณ 

๘ นางสาววิมลรัตน์  แสงส่ง ๓๒ ๑ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ในงบประมาณ 

 
งานกจิกรรมพังานกจิกรรมพังานกจิกรรมพังานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนฒนาผูเ้รยีนฒนาผูเ้รยีนฒนาผูเ้รยีน((((แนะแนวแนะแนวแนะแนวแนะแนว))))    

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ  - สกุล 
เลขท่ี
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง – 
วิทยฐานะ 

การศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 

1 นางเกื้อกูล  เพชรนา 76722 ครู ค.ศ.3  ปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต 
วท.บ. 
ป.บัณฑิต 

จิตวิทยาแนะแนว 

บริหารการศึกษา 

 

ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ    

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ  - สกุล 
เลขท่ี

ตําแหน่ง 
ตําแหน่ง การศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 

1 นายสุรศักดิ์  เทียนพูล 19845 พนักงานขับรถยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ช่างยนต์ 

2 นายสมศักดิ์  ศรีสวัสดิ ์ 19846 พนักงานบริการ มัธยมศึกษาตอนปลาย   

3 นายชัย  สุวรรณสุข 19847 พนักงานบริการ มัธยมศึกษาตอนปลาย   

4 นายเล็ก  ทิมันตะ 19848 พนักงานบริการ มัธยมศึกษาตอนต้น   

5 นายสงบ  อินทร์วาด 19849 พนักงานบริการ ปริญญาตรี ค.บ. เกษตร 

 

ลกูจา้งชัว่คราวลกูจา้งชัว่คราวลกูจา้งชัว่คราวลกูจา้งชัว่คราว    

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ  - สกุล 
เลขท่ี

ตําแหน่ง 
ตําแหน่ง – วิทยฐานะ การศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 

1 นางลัญชกร ชูสิทธ์ิ - ลูกจ้างช่ัวคราว ปริญญาตรี ศธ.บ บริหารธุรกิจ 

2 นางภัทศา เสมียนตรา - ลูกจ้างช่ัวคราว ปริญญาตรี ศศ.บ บัญชี 

3 นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง - ลูกจ้างช่ัวคราว ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน 

4 นายสัมฤทธ์ิ  สระโพทัน - ลูกจ้างช่ัวคราว - - - 
5 นางสาวประนอม จิตรมา - ลูกจ้างช่ัวคราว - - - 

 

ทีม่า ทีม่า ทีม่า ทีม่า     :  :  :  :  งานบคุลากรงานบคุลากรงานบคุลากรงานบคุลากร    



 

55 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ผลงานดเีดน่ในปกีารศกึษา ผลงานดเีดน่ในปกีารศกึษา ผลงานดเีดน่ในปกีารศกึษา ผลงานดเีดน่ในปกีารศกึษา 2555255525552555    
ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศกึษาสถานศกึษาสถานศกึษาสถานศกึษา      

ผู้บริหาร 
นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ 

 
ปิดทองหลังพระ 

 
คุรุสภา จ.เพชรบูรณ์ 

ครูครูครูครู      

นางสมวงษ์     รังสีวงษ์ 
 

หนึ่งแสนครูดี 
ครูดใีจดวงใจ 

คุรุสภา 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

นางฐิติมา       ก้อนเพชร หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา  

นายพงษ์ศักดิ์   อินปา ครูสอนดี สพม.๔๐ 

นายเจริญ       แก้วเบี่ยง ครูสอนดี สพม.๔๐ 

นายวุฒิชัย      ลาจันนนท์ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา  

นายสลัก        สุขไพโรจน์ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 
ครูสอนดี 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 

คณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ 
สพม.๔๐ 
สพฐ. 

นางพรพิลาศ     วานิช หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางสุลีมาศ     อยู่มา ครูสอนดี สพม.๔๐ 

นางวิสุทธิ์       ตันมี หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางสาวชวนพิศ   เหล็กใหล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น คณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ 

นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว คณะกรรมการตัดสิน
อัจฉริยภาพทางวิทย์ 

สพม.๔๐ 

นางสาวสุภาพ  นวลจันทร์ ปิดทองหลังพระ คุรุสภา จ.เพชรบูรณ์ 

นายเศรษฐา    บุญเสม ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น คณะสงค์ จ.เพชรบูรณ์ 

นายสุบิน        คงเมือง ครูสอนดี สก.สค. 

นายจรัญ        ใจวงค์ ครูสอนดี สพม.๔๐ 

นางนันทพร    ยอดพันคํา ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 
หนึ่งแสนครูดี 
ครูสอนดี 

คณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ 
คุรุสภา 
สพม.๔๐ 

นางชนม์ณกานต์   อิ่มทรัพย์ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น คณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ 

นางอัญชลี       คงเมือง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สนง.วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ 

 



 

56 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

ผลงานดีเด่น(ต่อ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน    

นางสาวศศิธร   แก้วทา 
นายไพโรจน์    สังข์สาหร่าย 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับช้ัน ม.๔ – ๖   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

นายนพพล     พุกเปี่ยม 
นายศุภมิตร    วรรณะ 
นายอุเทน       ภูระหงษ์ 

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  
ระดับช้ัน ม.๔ – ๖  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

เด็กหญิงจิรธิดา   ทองแร่ 
เด็กหญิงรุ่งทิวา   ขําทับทิม 
นางสาวลัดดาพร  โพธิ์เงิน 
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  สวนหนอง
ปลิง 
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ปราณีดุจศรี 

การแข่งขันเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

เด็กหญิงกรกนก    แสนยศ 
เด็กหญิงกุลธิดา    มิ่งเหล็ก 
นางสาวชนากานต์  ประถมบุตร 
เด็กหญิงณัฐพร      นิลวัลย์ 
เด็กหญิงธัญชนก    หมวดเฟื่อง 
เด็กหญิงนภาพร     ภิรมย์นาจ 
เด็กหญิงพรชิตา      ผูกฟัก 
เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปาปะเพ 

การแข่งขันระบํามาตรฐาน  
ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

นางสาวกมลรัตน์     ไชยแสน 
นางสาวจีรนันท์       ทองแบบ 
นางสาวธารารัตน์     ฤกษ์จันทร์ 
นางสาวน้ําฝน         ล้นอุไร 
นางสาวภัสราภรณ์   รอบรู้ 
นางสาวสายใย        ยังสุข 

การแข่งขันระบํามาตรฐาน 
ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

นายธีระ               หงส์ทอง 
นายนันทวัฒน์        ดาบาง 
นายพิษณุ             คงเมือง 

การแข่งขันการแสดงตลก  
ระดับช้ัน ม.๑ – ๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 
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ผลงานดีเด่น(ต่อ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวกรรณิกา     คําเวิน 
นางสาวฐิติรัตน์       โนนสามารถ 
นายภานุพงษ์         เกตุนาค 
นางสาวศิริชนก       ปิระกะ 
นางสาวสมใจ         สุระภี 
นางสาวสุนิสา         โป่งปันต๊ะ 

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

เด็กชายฉัตรตุรงค์    ล่องทอง 
เด็กชายนภัสวัฒนศัพท์ 
เด็กหญิงปรียานุช     สมชัยภูมิ 
เด็กหญิงปิยะธิดา     ขุนสาร 
เด็กหญิงมนรดา       บุญนาม 
เด็กชายรณรพ         สง่าวงศ์     

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ 
ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.๑ – ๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

นางสาวภานุชนาถ    มะโนรัตน์ 
นางสาวภาวิดา        ร้อยศรี 
นางสาวสุนันทา       ช่ืนผล 
นายอมรเทพ          งามวงษ์ลือ 
นางสาวอรอุมา       สุขกล้า 

การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา 
ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จ.
เชียงใหม่ 

เด็กหญิงสุธาสินี       คันที 
เด็กหญิงธิติยา        ดิษฐทอง 
เด็กหญิงปรีญารัตน์   จําปาด่วน 
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ศรีสวัสดิ์ 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๒ ปี  
กีฬา “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕” ครั้ง
ที่ ๒  

สพม.๔๐ 

เด็กชายภาคภูมิ       สุดใจ 
เด็กชายศิรชัช         ศักดิ์ศรีเท้า 
เด็กชายธีระพงษ์      สราญ 
เด็กชายอินทรชัย     ขันคํา 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๕ ปี  
กีฬา “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕” ครั้ง
ที่ ๒  

สพม.๔๐ 

นายวิทยา             อักษรดี 
นายณัฐพล            สิงห์ทา 
นายพิษณุ             คงเมือง 
นายสหภาพ          พูลคุ้ม 

รางวัล ชนะเลิศ อันดับ ๑  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๘ ปี  
กีฬา “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕” ครั้ง
ที่ ๒  

สพม.๔๐ 
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ผลงานดีเด่น(ต่อ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายไชยญา       พันธ์น้อย รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  
กีฬา หมากรุก รุ่น ๑๕ ปี  
กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ ระดับ
จังหวัด 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑  

เด็กชายอินทรชัย     ขันคํา 
เด็กชายศิรชัช         ศักดิ์ศรีเท้า 
เด็กชายพีระพงษ์     สราญ 
 
 

รางวัล ชนะเลิศ  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๕ ปี  
กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ ระดับ
จังหวัด 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

เด็กหญิงฐานิศา      ปัญญา 
เด็กหญิงสุพิชญา     อรรถพร 
เด็กหญิงปาริชาติ     สุพาพรรณ์ 
นางสาวอารยา        เหมกุล 

รางวัล ชนะเลิศ  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๕ ปี  
กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ ระดับ
จังหวัด 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

นางสาวศิรินทิพย์     ดวงมี  
นางสาวเพชรลัดดา   คุ้มยิ้ม 
นางสาวทรายแก้ว     เปล่งกลํ่า 

รางวัล ชนะเลิศ  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๘ ปี  
กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ ระดับ
จังหวัด 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

นายสหภาพ          พูลคุ้ม 
นายพิษณุ            คงเมือง 
นายวิทยา            อักษรดี 
 

รางวัล ชนะเลิศ  
กีฬาเปตอง รุ่น ๑๘ ปี  
กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ ระดับ
จังหวัด 

 

นางสาวอารยา       เหมกุล รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬา
นักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 
รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ ๖  

กรมพลศึกษา 
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ผลการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  ปกีารศกึษา  ผลการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  ปกีารศกึษา  ผลการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  ปกีารศกึษา  ผลการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  ปกีารศกึษา  2555255525552555    

มหาวทิยาลยันเมหาวทิยาลยันเมหาวทิยาลยันเมหาวทิยาลยันเรศวรรศวรรศวรรศวร        
1. นายภัทรชนก   หลํ่าใจซื่อ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาทัศนมาตะศาสตร์ 

2. นายศรราม   บุญศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. นางสาวชติญานนท์   บุญนุ่น คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี 

4. นางสาวรุ่งนภา   บุญช่วย คณะศิลปศาสตร์ สาขาฝร่ังเศส 

5. นางสาวศิริชนก  ปีระกะ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม        

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 

6. นางสาวศิริเพ็ญ   แป้นทอง   คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   

 สาขาการเงินและธนาคาร 

7. นางสาวปวิชญา   เหล็กคํา คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลยัสรุนารีมหาวทิยาลยัสรุนารีมหาวทิยาลยัสรุนารีมหาวทิยาลยัสรุนารี     

1. นายธนวัฒน์   สาแสน คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. นางสาวศศิธร   แก้วทา คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาสาธารณสุข 

3. นางสาวกรรณิกา   คําเวิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช 

4. นางสาวศิรินทิพย์   ด้วงมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติก 

 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์     

1. นายชิษณุพงศ์   ปิ่นพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. นายวัชรพงศ์   เข็มทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัพะเยามหาวทิยาลยัพะเยามหาวทิยาลยัพะเยามหาวทิยาลยัพะเยา        
1. นางสาวฐิติรัตน์   โนนสามารถ คณะศิลปศาสตร์   

 สาขาศึกษาบัณฑิตภาษาอังกฤษคู่ขนาน 

2. นางสาวรัชนี   ไชยสัตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมอุตสหกรรม 

3. นางสาวสิริกัลยา   นาคสุข คณะวิศวกรรมบัณฑิต  

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 
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4. นางสาววนิดา   เชยเพชร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษคู่ขนาน 

5. นางสาวสิริวรรณ   ใยบัว คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย 

6. นางสาวเรณู   พรหมบุตร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

7. นางสาวมยุรี   บุญดล คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

8. นางสาวเสาวณีย์   ศรีแสง คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

9. นางสาวมาลินี   ประเสรฐิสิทธิ์ คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

10. นางสาวปิรัชชา   อุ้ยมาก คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

11. นางสาวกนกวรรณ   คําตัด คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ        

1. นายพิทูร   ลิ้มไขแสง คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจการบิน 
 

มหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวงมหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวงมหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวงมหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวง        
1. นางสาวธีธารัตน์   ประกาศพร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไิลยลงกรณ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไิลยลงกรณ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไิลยลงกรณ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไิลยลงกรณ์        

1. นางสาววนิดา    สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

    
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    
1.  นางสาวช่อผกา พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
มหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยามหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยามหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยามหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยา    

1. นางสาวอภิญญา   โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาจุลชีววิทยา 

2. นางาสาวศิลามล   ศิริชาติ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. นางสาวจีรนันท์   ทองแบบ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาจุลชีววิทยา 

4. นางสาวนภาพพร   ปานเขียว  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต   

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. นางสาวกันทิมา   สอนมี  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ 

6. นางสาววิสุทธิดา   สิงห์เงิน  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาไทย 

7. นางสาวสุธิดา   ขาวพิมาย  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์    

1. นายพิษณุ   คงเมือง   คณะครุศาสตร์  สาขาพลศึกษา 

2. นางสาวสุรัตนา   รุ่งเรือง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ 

3. นางสาวอภิชญา   สุกน้อย  คณะมนุษศาสตร์    

 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

4. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญหาร  คณะวิทยาการจัดการ   

 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5. นางสาวกาญจนา   คําจีน  คณะวิทยาการจัดการ   

 สาขาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. นางสาววรรณสรณ์   พันธะสา  คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม 

7. นางสาวนภาภรณ์   แก้วต้อย  คณะวิทยาการจัดการ   

 สาขาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8. นางสาวณิลุบล   ประคําผอง คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ 

9. นายไชยญา   พันธ์น้อย  คณะมนุษย์ศาสตร์   

 สาขาบริหารปกครองท้องถิ่น 

10. นายอภิสิทธิ์   คํารองแพง     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

 สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสุหกรรม 

11. นางสาวประทุมทิพย์   สุ่มดี   คณะมนุษย์ศาสตร์    

 สาขาการเมืองการปกครอง 

12. นางสาวศิริกานดา ทวีสิน     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 สาขาสาธารณสุข 

 
สถาบนัพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบรุีสถาบนัพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบรุีสถาบนัพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบรุีสถาบนัพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบรุี    

1. นางสาวน้ําฝน   แก้วโผงเผง  คณะศิลปศาสตร์  

 สาขาสื่อสารกีฬา 

 
มหาวทิยาลัมหาวทิยาลัมหาวทิยาลัมหาวทิยาลัยราชภฎัพบิลูสงครามยราชภฎัพบิลูสงครามยราชภฎัพบิลูสงครามยราชภฎัพบิลูสงคราม    
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1. นายวันเฉลิม   จิตรมา  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  

สาขาออกแบบผลิตพันธุ์ 

2. นายพิทยา   อ่อนสุข  คณะวิทยาการจัดการ   

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. นางสาวสุนิสา   โป่งปันต้ะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

สาขาจุลชีววิทยา 

4. นางสาวพัชรินทร์   กกขุนทด  คณะวิทยาการจัดการ   

สาขาการตลาด 

5. นายกฤษฎา   เทอดกิติวรางค์ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  

สาขาออกแบบผลิตพันธุ์ 

6. นางสาวจันทร์จิรา   แก่นจันทร์  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบัญชี 

7. นางสาววิระดา   อิ่มหิรัญ  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการตลาด 

8. นายวรนิพฐิ   ยาบูฮา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์         

สาขาการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีพระนครมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีพระนครมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีพระนครมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีพระนคร    

1. นางสาวสมใจ   สุระดี  คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ 

    
มหาวทิยาลยัพษิณโุลกมหาวทิยาลยัพษิณโุลกมหาวทิยาลยัพษิณโุลกมหาวทิยาลยัพษิณโุลก    

1. นางสาวนฤมล   ประทุม  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

สาขาภาษาอังกฤษ 

2. นางอรสา   บุญนวน  คณะสาธารณสุขศาสตร์   

สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

3. นางสาวนิจฉรา   มงคลสุข    คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการ 

 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์    

1. นายพิษณุ   ใจกล้า  คณะวิทยาศาสตร์    สาขาเคมี 

2. นางสาวจิรายุ   พันสําโรง  คณะศิลปศาสตร์   

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3. นางสาวญารัชนี   หอมมหวล  คณะคุรุศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ 
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4. นางสาวอินทุอร   นาคอินทร์  คณะสาธาณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 

5. นางสาวธิดาพร   พาอินทร์      คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารทางธุรกิจ 

6. นางสาวอภิรดี   เปี่ยมพันธ์   คณะสาธาณสุขศาสตร์   

สาขาสาธารณสุขชุมชน 

7. นางสาวอารีนันท์   คําไพบูรณ์  คณะรัฐศาสตร์   

สาขาการเมืองการปกครอง 

 
สรปุผลการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  สรปุผลการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  สรปุผลการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  สรปุผลการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา      

    

- สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  38.93 
 

- สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2554 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ68.59 
 

- สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2555 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  66.92 
 

- สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ66.01 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
สถิติการใช้ห้องสมุด 
 

ปีการศึกษา 
จํานวนครั้งของนักเรียนที่ใช้

ห้องสมุด 
ร้อยละ 

2553 30,369 85.2 

2554 32,538 91.3 

2555 34,609 89.38 
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สถติกิารใช้สถติกิารใช้สถติกิารใช้สถติกิารใช้ห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาล    
    

ตารางเปรียบเทียบการใช้ห้องพยาบาลจําแนกตามปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวนนักเรียนที่ใช้บริการ ร้อยละผู้ใช้ 

2553 891 189 21.21 

2554 939 240 25.56 

2555 986 216 21.91 
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ข้อมูลสุขภาพนักเรียน 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัชัน้ระดบัชัน้ระดบัชัน้ระดบัชัน้    
สมบรูณ์ สมบรูณ์ สมบรูณ์ สมบรูณ์ 
แขง็แรงแขง็แรงแขง็แรงแขง็แรง    

มโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวั    โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่    

1/1 33 3 ภูมิแพ้ 

1/2 38 3 หอบ , เนื้องอกในสมอง 

1/3 38 1 หอบ , ภูมิแพ้ 

1/4 41 1  

1/5 41 -  

รวม 191 8  

คิดเป็นร้อยละ 95.98 4.02  

2/1 36 1 หอบหืด 

2/2 28 3 หอบ , โรคกระเพาะ ,ลมพิษ 

2/3 
19 12 

กระเพาะอาหาร,หอบ  
แพ้อากาศ ,ไวรัสตับอักเสบ 

2/4 31 1  

2/5 20 - หอบหืด 

รวม 134 17  

คิดเป็นร้อยละ 88.74 11.26  

3/1 36 -  

3/2 28 1 หอบ หืด 

3/3 29 -  

3/4 29 -  

3/5 25 -  

รวม 147 1  

คิดเป็นร้อยละ 99.32 0.68  

รวมทั้งหมด 472 26  

คิดเป็นร้อยละ 94.78 5.22  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดบัชัน้ระดบัชัน้ระดบัชัน้ระดบัชัน้    สมบรูณ์ ขง็แรงสมบรูณ์ ขง็แรงสมบรูณ์ ขง็แรงสมบรูณ์ ขง็แรง    มโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวัมโีรคประจําตวั    โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่โรคประจาํตวัไดแ้ก่    

4/1 35 3 ภูมิแพ้, หัวใจ 

4/2 38 -  

4/3 42 1 ภูมิแพ้ 

4/4 47 -  

รวม 162 4  

คิดเป็นร้อยละ 97.59 2.41  

5/1 30 3 กรดไหลย้อน , ช็อค  

5/2 25 2 น้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 

5/3 27 10 
ภูมิแพ้,โลหิตจาง.ลมชัก
,หอบ 

5/4 32 - ไมเกรน , ภูมิแพ้ ,กระเพาะ 

รวม 114 15  

คิดเป็นร้อยละ 88.37 11.63  

6/1 34 1  

6/2 30 2 โรคอ้วน , แขนขาหัก 

6/3 19 8 
ภูมิแพ้ , แพ้อากาศ ,เลือด
จาง , กระเพาะ ,แพ้อาหาร 

6/4 17 1 ไทรอยด์ 

6/5 18 -  

รวม 118 12  

คิดเป็นร้อยละ 90.77 9.23  

รวมทั้งหมด 394 31  

คิดเป็นร้อยละ 92.71 7.29  
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
            

๑ นายวรโชติ      สุคนธ์ขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒ นายสุรศักดิ์     เลิศรุจิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓ นายสมศักดิ์     โพธิ์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔ นายพิชัย         เกิดยิ้ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕ พ.ต.ท. บรรจบ  ลิมประมาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖ นางทัณฑิมา     ทองอิ่ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๗ นายวรโชติ       สุคนธ์ขจร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๘ นายศราวุธ      วงค์คําจันทร์   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๙  นายสรศักดิ์    วิภาจักษณกุล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๐ นายกฤตภาส   นิลมูล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๑ นายวิทยา       ลิ้มทองไพศาล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๒ นายเพชร        ผดุงโกเม็ด กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๓ นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๔ พระครูดิเรก    อาวุธปัญโญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๕ พระครูโอภาสพัชรสาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๖ นางเยาวภา     โพธิ์ศรี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๗ นางเกื้อกูล      เพชรนา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๘  นางจุฑามาศ  เหล็กคํา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๙ นายสมบัติ      สมสัย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๐ นางอุไร          เส็งหนองแบน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๑ นายชัยชาญ    ปัญญาพวก กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๒ นายปิ่นโมฬี    จันทสิงห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
๒๓ นางรัชดา       ผูกพยนต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
๒๔ นายจรัญ        ใจวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
๒๕ นายวุฒิชัย      ลาจันนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๒๖ นางพรพิลาศ   วานิช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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รายช่ือผู้ปกครองเครือข่าย 
1 นางกุลชร นิ่มขวัญ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.1/1 

2 นางอํานวย ขําทับ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.1/2 

3 นายเสกสรร ศุภบุญมี เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.1/3 

4 นางวราภรณ์ ศรีอุดม เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.1/4 

5 นายเบิ้ม ปัญญา เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.1/5 

6 นายประดิษฐ์ ทวีสิน เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/1 

7 นายอานันท์ ก้อนคํา เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/1 

8 นายสมบัติ พูลทอง เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/2 

9 นางสนิท อินแบน เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/3 

10 นายยงยุทธ นาคอินทร์ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/4 

11 นายเกียรศักดิ์ โพธิ์ศรี เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.2/5 

12 นางจุฑามาศ เหล็กคํา เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.3/1 

13 นายสมบัติ โกมาร เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.3/2 

14 นางอรสา อยู่เย็น เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.3/3 

15 นางรําพึง โพธิ์ศรี เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.3/4 

16 นางเฉลียว บุญเฉย เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.3/5 

17 นางกาญจนา รูปบุญ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.4/1 

18 นายเจริญ แก้วคํา เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.4/2 

19 นายวิชิต เพ็งนิ่ม เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.4/3 

20 นางสาคร กระแสทิพย์ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.4/4 

21 นางสาววิเชียร มากัง เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.5/1 

22 นางสมร สง่าวงค์ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.5/2 

23 นายจํารัส เทพวงศ์ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.5/3 

24 นางจงกลณี ชูรวง เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.5/4 

25 นายชํานาญ ระวังงาน เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.6/1 

26 นางสมหมาย ทองมาก เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม. 6/2 

27 ด.ต.แสวง ใฝ่ฟ้า เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.6/2 

28 นายสมชาย เหมมะ เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม. 6/3 

29 นายชัย สุวรรณสุข เครือข่ายผู้ปกครองช้ัน ม.6/4 
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คณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษา    
 1. นายวิเศษ     ปิ่นพิทักษ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 2. นายปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อํานวยการ 
 3. นางรัชดา  ผูกพยนต์  รองผู้อํานวยการ 
  

     ผูส้นบัสนนุขอ้มลูผูส้นบัสนนุขอ้มลูผูส้นบัสนนุขอ้มลูผูส้นบัสนนุขอ้มลู    
 1. นายวุฒิชัย  ลาจันนนท์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. นางพรพิลาศ วานิช   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. นายจรัญ  ใจวงค์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 4. นางเกื้อกูล  เพชรนา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวสุภาพ นวลจันทร์  หัวหน้างานบุคลากร 

 ๖. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
 ๗. นางเกวลิน  พาหา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
 ๘. นางวิสุทธิ์  ตันมี   งานระบบดูแลนักเรียน 
 
 

คณะผูจ้ดัทําคณะผูจ้ดัทําคณะผูจ้ดัทําคณะผูจ้ดัทํา    
 
 1. นายเอกพันธ์  จันมา   หัวหน้างานสารสนเทศ 
 2.นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ   คณะทํางาน  
 2. นายสัญญา  วัชราไท   คณะทํางาน 
 ๔. นางเกศินีนาฏ แย้มนิล   คณะทํางาน 
 ๕. นางชนม์ณกานต์  อิ่มทรัพย์  ผู้ช่วยงานสารสนเทศ 
 
 
 
    
    

 

 

 

 


