
 
๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

การก่อตั้งและประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวงจึงมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑๔ ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๙๐ โทรศัพท์ (๐๕๖) ๗๖๙๒๕๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยสภาต าบลดงขุย พ่อค้า 
คหบดี ข้าราชการและประชาชนชาวต าบลดงขุย  บนที่ดินจ านวน  ๑๐๔ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ โดยตั้งชื่อ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่า
การอ าเภอชนแดน เป็นระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ ๖๗ 
กิโลเมตร 
 ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พ่ึงทอง ครูใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
รักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน ๒ ห้องเรียน โดยขอใช้สถานที่
โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เปิดเรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้าย
สถานที่มาเรียนในปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสาวอารีย์ เกิดปั้น มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๐  
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแบบสหศึกษา 
 เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชีวิตและสังคม 
 เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ ถึงกันยายน ๒๕๓๕  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาสาเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและสังคมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในงาน มหกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษา เขตการศึกษา ๗ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยมีนายบุญส่ง  ชุนแจ่ม ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
 ในปลายปีการศึกษา ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประถม  ประเสริฐผล มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 
โดยมนีายประถมประเสริฐผล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนและนายสุรศักดิ์   เลิศรุจิกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุนและด าเนินการพาคณะครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันน าพาโรงเรียนเข้า
โครงการดังกล่าว 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผ่านการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้แต่งตั้งนายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
๑. ที่ตั้ง ๒๕๑ หมู่ ๑๔ ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๙๐ 

ต าแหน่งพิกัดในแผนที่ ละติจูดที่  ๑๖.๑๑๐๓๙๐๑๔๓๓๕๔๔๘๖   เหนือ 
ลองติจูดที่  ๑๐๐.๗๔๕๘๓๐๕๓๕๘๘๘๖๗ ตะวันออก 

๒. เนื้อท่ี ๑๐๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา 
๓. จ านวนนักเรียนตามชั้น  รวม    ๑๐๙๒      คน 

     ๔.    จ านวนครู  อาจารย์  ในโรงเรียน    ๔๘  คน 
๕.    จ านวนนักการภารโรง  จ านวน  ๔  คน 
๖. จ านวนพนักงานขับรถ  จ านวน  -  คน 
๗.  พ้ืนที่บริการ ต าบลดงขุย ต าบลบ้านกล้วย ต าบลตะกุดไร ต าบลลาดแค 
๘.  จ านวนโรงเรียนพ้ืนที่ในเขตบริการ  ๒๖  โรงเรียน 
๙.  การติดต่อสื่อสาร 
 ๙.๑  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๖-๗๖๙๒๕๑ 
 ๙.๒  วิทยุสื่อสาร  นามเรียกขาน  “สิงห์ดง” 
   ๙.๓  รหัสสถานศึกษา  ๐๗๖๗๐๒๐๒ 
 ๙.๔  ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย  “โรงเรียนดงขุยวิทยาคม” 
 ๙.๕  ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ  “DONGKHUIWITTAYAKOM” 

 
ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 

 - อาคารเรียนถาวร   จ านวน       ๓        หลัง 
 - อาคารเรียนชั่วคราว   จ านวน       ๑   หลัง 
 - ห้องเรียน    จ านวน      ๒๘       ห้อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน       ๓        ห้อง 
 - ห้องโสตทัศนศึกษา   จ านวน      ๑        ห้อง 
 - ห้องสมุด    จ านวน       ๑   ห้อง  

 - ห้องวิทยาศาสตร์   จ านวน      ๗        ห้อง 
 - ห้องพยาบาล    จ านวน      ๑  ห้อง 
 - ห้องจริยธรรม    จ านวน       ๑  ห้อง 
 - ห้องพิพิธภัณฑ์    จ านวน      ๑  ห้อง 
 - ห้องน้ า – ห้องส้วม   จ านวน      ๓๒   ห้อง 
 - อาคารโรงฝึกงาน   จ านวน       ๒  หลัง 
 - อาคารหอประชุม   จ านวน       ๑  หลัง 
 - บ้านพักผู้บริหาร   จ านวน       ๑  หลัง 
 - บ้านพักครู    จ านวน       ๓  หลัง 
 - บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน       ๒  หลัง 
 - บ้านพักนักเรียน   จ านวน       ๑  หลัง 
 - หอพักนักเรียน    จ านวน      ๑  หลัง 
 - ส้วมบ้านพักนักเรียน   จ านวน      ๑   หลัง 
 - ห้องน้ าห้องส้วม   จ านวน      ๕  หลัง 
 - โรงอาหาร    จ านวน      ๑  หลัง 



 
๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 -  หอถังประปา      จ านวน      ๓ ชุด 
 -  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน    ๑๑๐ เครื่อง 
 -  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจัดการ จ านวน    ๒๐ เครื่อง 
 
รูปแบบการศึกษา 
 ๑.  ระบบการศึกษา  ในระบบ 
 ๒.  ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
  ๒.๑  ระดับช่วงชั้นที่  ๓ 
  ๒.๒  ระดับช่วงชั้นที่  ๔ 
 ๓.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
  -  โรงเรียนสหศึกษา 
  -  ไป – กลับ 
 ๔.  โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม 
  ๔.๑  โรงเรียนในฝัน 
  ๔.๒  โรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๔.๓  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางดาวเทยีมแสดงท่ีตั้งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
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สนามฟตุบอล 

อาคารเรียน แบบ 208 

อาคารเรียน แบบ 108 ล 

อาคารเรียน แบบ 216 ล. 

 
หอประชุมแบบ 100/27 

อาคารฝึกงานแบบ 104/27 

อาคารฝึกงานแบบ 102/27 

หอ้
งน

 ้า  
6/2

7 
หอ้

งน
 ้า 

หอ้
งน

 ้า 6
/27

 

โรงอาหาร 

บา้นพกัครู  
แบบ 2 ชั้น 5 

ห้องนอน 

บา้นพกัครู 
แบบ 204/27 

บา้นพกัครู   
แบบ 203/27 

 

บา้นพกัครู   
แบบ 206/30 

 

โรงรถ 

อาคารบา้นพกันกัเรียน
ท่ีพกันกัเรียนชนบทท่ี

ห่างไกล 

อาคารบา้นพกันกัเรียน
แบบอาคารคอนกรีต
ชั้นเดียวเป็นหอ้งแถว

เรียงกนั 
 

สน
าม
บา
สเ
กต

บอ
ล 

สน
าม
ตะ

กร้
อ 

ถงั
เก็บ

น ้า
 

หอ้งพกันกัการ 

สน
าม
วอ

ลเล
ยบ์

อล
 

บา้นพกันกัการ 
แบบอาคารไม้
ชั้นเดียว/32 

หอ้
งน

 ้า 6
/27

 

ถงั
เก็บ

น ้า
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ่อน ้ า 

ดง
ขยุ

 
บา
งมู
ลน

าก
 

หนองกุ่ม 

แท่นพระ 

ถงั
เก็บ

น ้า
 

บา้นพกันกัการ 
แบบอาคารไม้

ชั้นเดียว 

แท็งกน์ ้ าทรงสูง 4  ถงั 

คสล.ทรงสูง 18/12 ขนาดเล็กทรงสูง 
4 ถงั 

ถงั
เก็บ

น ้า
 

คสล. ฝ33 

คสล. ฝ33 

คสล. ฝ33 

ถน
นค

อน
กรี
ตเส

ริม
เห
ลก็

 

ถน
นค

อน
กรี
ตเส

ริม
เห
ลก็
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

   
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา 

ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐานเสมามีอักษรย่อ ด.ข.ว. และชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบ
ผ้าด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็นสัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
ต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของต าบลดงขุย 

 
 
สีประจ าโรงเรียน 

 
     สีฟ้า     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 
     สีเหลือง     หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 
  
 
 
 ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดยอธิบายให้

เห็นว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน โอกาสที่ลมพายุ
จะพัดให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีล าต้นคอยพยุงค้ าจุนและยึด
เหนี่ยวกันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้นโดดเดี่ยว จะถูกพายุพัดพาหัก
โค่นลงได้ง่าย เช่นเดียวกับการเอาแขนงไผ่ล าเดียวมาหัก ย่อมได้ง่าย 
แต่ถ้ารวมๆกันหลายแขนงย่อมไม่มีทางหักได้เลย ฉะนั้นหากท าการสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดโดยยึดมั่นมีความสามัคคีกันไว้ คอยปกป้องซึ่งกันและกัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

ค าขวัญของโรงเรียน : จรยิธรรมด ีมวีิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 

 

ปรัชญาของโรงเรยีน 

อชฺ เชว  กิจจฺ มาตปฺปํ  หมายถึง    จงยังกิจให้ส าเร็จ 
 

เพลงประจ าโรงเรียน 
 
ด.ข.ว. เกรียงไกรใต้ธงฟ้า-เหลือง    ทั่วถิ่นเมืองเลื่องลือระบือลั่น 
แหล่งศึกษาสร้างเด็กให้ใจผูกพัน    ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น 
จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น    อีกท้ังเป็นโรงเรียนของผองปวงชน 
คือค าขวัญประทับในใจทุกคน    เราไม่เคยจะย่อย่นอุปสรรคใด 
 อัช เชวะ  กิจจะ  มาตัปปัง   เราจะยังกิจส าเร็จเสร็จดังหมาย 
เป็นปรัชญาของโรงเรียนเพียรใจกาย   ด้วยมุ่งหมายคุณภาพงานตระการใจ 
 ขึ้นชื่อดง มิใช่ดงหรือพงพนา   เป็นดงวิชา ดงศึกษา คู่ฟ้าขวัญไทย 
ดงขุยวิทยาคม นามวิไล     ขอเทิดไว้สถาบันอันรุ่งเรือง 
 



 
๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล บุคลากรทุกคนวิสัยทัศน์ดี คุณธรรม จริยธรรมดี มีระเบียบวินัย เน้นการน า
เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสอดคล้องกับท้องถิ่น และสอดคล้องหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีระเบียนวินัย 

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

เป้าหมาย 
นักเรียนมีความเก่ง เรียนดี มีระเบียบวินัย หลักสูตรมีมาตรฐานสอดคล้องกับท้องถิ่น และสอดคล้อง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
น าวิสัยทัศน์สู่การพัฒนา  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ความมีระเบียบวินัย 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
- โรงเรียนส่งเสริมลูกทุ่งไทยและการแสดงเอ็งกอ 

 
กลยุทธ์ ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่  ๑    ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
                    ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่  ๒    ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตามหลัก 
                     เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                     เป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่  ๓   ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๔   ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 
                    พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  ๕   ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 
                    ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 



 
๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

วิธีการบริหารจัดการ 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

    ชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน   ------------------------------------------------------------------   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวชิาการ       -  งานส านักงานกลุ่มงานบรหิารบุคคล      - งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  -  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    และนิเทศการเรียนรู ้         -  งานส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม       - งานพัฒนานโยบาย แผนพัฒนา คณุภาพการศึกษา -  งานสารบรรณ 
-  งานพัฒนาหลักสูตรและการวิจยัเพื่อพัฒนา          และป้องกันแก้ไขความประพฤตินักเรียน            และแผนปฏิบตัิการโรงเรยีน   -  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    กระบวนการเรียนรู ้         -  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรยีนและระบบ       - งานจัดสรร ตรวจสอบ และรายงาน       สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  งานวัดผลประเมินผล              ดูแลช่วยเหลือนักเรียน             การบริหารงบประมาณ    -  งานพัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร  
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้        -  งานรักษาความปลอดภัย เวรยาม รักษาการณ์    - งานตรวจสอบและติดตามการด าเนิน  - งานแนะแนว       
-  งานส่งเสริมความรู้ประสานความร่วมมือ           และบ้านพักนักเรียน             โครงการ     -  งานโสตทัศนะศึกษา 
   ในการพัฒนาวิชาการ         -  งานดูแลอาคารสถานท่ี และนักการภารโรง   - งานประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ/    - งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้       -  สาธารณูปโภค             กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการ      - งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        -  งานรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด      - งานการเงินและบัญชี    - งานอาหารและโภชนาการ 
-  งานประกันคุณภาพการศึกษา        -  งานบุคลากร       - งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   - งานห้องสมุด 
-  งานทะเบียนนักเรียน         -  งานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสรมิ      - งานสารสนเทศ    - งานร้านค้าโรงอาหาร 
-  งานข้อมูลนักเรียน              ประชาธิปไตย         -  งานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 
-  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา         -  งานสวัสดิการ         -  กิจกรรมเอ็งกอ 
                -  งานศิลปะและดนตร ี
                -  กิจกรรมสหกรณร์้านค้าโรงเรียน 
                -  งานธนาคารโรงเรียน 

นกัเรียน 



 
๑๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 

 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนชั้นน าแห่งคุณภาพ  สร้างสรรค์และทันสมัย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย  ความรู้    คุณธรรม    มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้ง  เจตคติ  ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ    การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ๕  ประการ  ดังนี้ 
๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด  และลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง  ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด  อย่าง
สร้างสรรค์    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ที่เผชิญได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้  เทคโนโลยีด้านต่าง  ๆ   
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสารการท างาน    
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก    ดังนี้ 

๑.    รักชาต ิ   ศาสน์  กษัตริย์   ๕.   อยู่อย่างพอเพียง 
๒.    ซื่อสัตย์สุจริต    ๖.    มุ่งม่ันในการท างาน 
๓.    มีวินัย     ๗.   รักความเป็นไทย 
๔.   ใฝ่เรียนรู ้     ๘.   มีจิตสาธารณะ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



 
๑๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. กิจกรรมแนะแนว  
๒.  กิจกรรมนักเรียน 

๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
รวม ๓  ปีไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๓๒๐ 
(๘ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 



 
๑๒ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๔-๖  จ านวน  ๓๖๐  ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     (ม.๑-๓)           รวม    ๓    ปี   จ านวน    ๔๕    ชั่วโมง 
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)    รวม    ๓    ปี   จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 

 
๒. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. ห้องสมุดมีขนาด  ๓๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๖,๙๑๔  เล่ม 
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ library ๒๐๐๐ 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย  ๔๑๐  คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๕๘  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒. ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๓  หอ้ง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน   -  ห้อง 
   ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  ห้อง 

๓. ห้องคอมพิวเตอร์  
 จ านวน  ๔  ห้อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๔๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๑๔๐   เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  ๕๖๓  คนต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๑๐   ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๘๓   เครื่อง 
 

๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง /ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน  ๘,๗๖๒ 
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๘๐ 
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑,๐๐๐ 
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑,๐๐๐ 
๕. ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๙๖๐ 
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ๘๔๐ 
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ๘๔๐ 

 
 
 
 



 
๑๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง /ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-class room ๘๔๐ 
๙. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๑,๒๔๐ 
๑๐. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๖๘๐ 
๑๑. ห้องปฏิบัติการหมวดการงาน ๗๖๐ 
๑๒. ห้องปฏิบัติการงานช่าง ๘๔๐ 
๑๓. ห้องปฏิบัติการหมวดสังคม ๗๒๐ 
๑๔. ห้องจริยธรรม ๗๒๐ 
๑๕. ห้องปฏิบัติการหมวดภาษาไทย ๘๔๐ 
๑๖. ห้องปฏิบัติการศิลปะ ๗๒๐ 
๑๗. ห้องนาฏศิลป์ ๖๘๐ 
๑๘. ห้องพยาบาล ๘๔๐ 
๑๙. ห้องพละ ๗๒๐ 
๒๐. ห้องแหล่งเรียนรู้  ๒๐๐ 
๒๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๘,๘๗๒ 
๒๒. ธนาคารโรงเรียน ๒๐๐ 
๒๓. ห้องโสตฯ ๘๘๐ 
๒๔. หอประชุมใหญ่ ๘๐๐ 
๒๕. หอประชุมเล็ก ๘๐๐  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง /ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ก าแพงเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๑ 
๒.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครสวรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 
๓.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครปฐม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 
๔.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชัยภูมิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 
๕.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.อุตรดิตถ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 
๖.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชลบุรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน  
  .๑)  นายสมนึก  สุวรรณสุข ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมกระยาสารท สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้จ าวน ๒  ครั้ง/ปี  
  ๒)  นายแบะให้ความรู้เรื่อง การท าขนมจีน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี 
  ๓)  นางกาเหว่า  ข าบุญให้ความรู้เรื่อง การท าขนมไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี  



 
๑๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๒๐๔ ๗ ๔ ๑๑ ๑๖ ๓๕ ๕๐ ๓๐ ๕๑ - ๑๓๑ ๖๔.๒๑ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๒๐๔ ๕ ๕๓ ๒๑ ๖ ๕ ๘๙ ๑๒ ๖ ๕ ๑๐๗ ๕๒.๔๕ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๒๐๔ ๕ ๒๓ ๒๕ ๔๔ ๓๔ ๒๗ ๒๑ ๒๐ ๕ ๖๘ ๓๓.๓๓ 
๔. สังคม ฯ ๒๐๔ ๗ - ๑ ๙ ๒๘ ๕๘ ๓๙ ๖๒ - ๑๕๙ ๗๗.๙๔ 
๕.  สุข–พลศึกษา ๒๐๔ ๖ ๑ ๒ ๑๗ ๓๐ ๖๘ ๒๓ ๕๖ ๑ ๑๔๗ ๗๒.๐๖ 
๖. ศิลปะ ๒๐๔ ๗ - - - ๗ ๘๐ ๖๖ ๔๔ - ๑๙๐ ๙๓.๑๔ 
๗. การงานอาชีพฯ ๒๐๔ ๖ ๒ ๘ ๔๖ ๕๗ ๓๙ ๒๙ ๑๗ - ๘๕ ๔๑.๖๗ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๐๔ ๗ ๓ ๒๐ ๓๒ ๑๖ ๕๒ ๒๓ ๕๑ - ๑๒๖ ๖๑.๗๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๙๙ ๙ ๒ ๔ ๒๒ ๔๔ ๔๒ ๓๐ ๔๖ - ๑๑๘ ๕๙.๒๙ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๙๙ ๔๓ ๒๖ ๑๑ ๑๒ ๙ ๒๘ ๑๔ ๑๐ ๔๖ ๕๒ ๒๖.๑๓ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๙๙ ๒๓ ๕ ๒ ๓ ๘ ๓๗ ๓๗ ๔๗ ๓๗ ๑๒๑ ๖๐.๘๐ 
๔. สังคม ฯ ๑๙๙ ๑๑   ๕ ๒๑ ๖๕ ๔๙ ๔๘ - ๑๖๒ ๘๑.๔๑ 
๕. สุข–พลศึกษา ๑๙๙ ๘ ๓ ๒๒ ๓๖ ๓๐ ๓๙ ๓๙ ๒๒ - ๑๐๐ ๕๐.๒๕ 
๖. ศิลปะ ๑๙๙ ๒๓ ๖ ๑๑ ๑๕ ๒๒ ๖๖ ๓๗ ๑๙ - ๑๒๒ ๖๑.๓๑ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๙๙ ๗ ๑ ๓ ๑๔ ๒๙ ๓๖ ๔๒ ๖๕ ๒ ๑๔๓ ๗๑.๘๖ 
๘ภาษาต่างประเทศ ๑๙๙ ๙   ๑๒ ๔๗ ๔๓ ๒๔ ๖๔ ๙ ๑๓๑ ๖๕.๘๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๒๐๐ ๘ ๙ ๑๕ ๒๔ ๑๙ ๕๗ ๔๙ ๑๙ - ๑๒๕ ๖๒.๕๐ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๘ ๖ ๗ ๒๘ ๒๒ ๔๗ ๕๓ ๒๙ - ๑๒๙ ๖๔.๕๐ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๒๐๐ ๑๒ ๑๖ ๕ ๔๑ ๒๓ ๗๗ ๒๐ ๖ - ๑๐๓ ๕๑.๕๐ 
๔. สังคม ฯ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑ ๓๒ ๓๙ ๕๘ ๒๒ ๓๙ - ๑๑๙ ๕๙.๕๐ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๒๐๐ ๘ ๒ ๔ ๘ ๒๒ ๓๒ ๓๕ ๘๙ - ๑๕๖ ๗๘.๐๐ 
๖. ศิลปะ ๒๐๐ ๘ ๒ - ๑๑ ๔๒ ๖๐ ๕๑ ๓๙ - ๑๓๗ ๖๘.๕๐ 
๗. การงานอาชีพฯ ๒๐๐ ๘ ๑ - ๑๔ ๔๔ ๘๔ ๓๓ ๑๖ - ๑๓๓ ๖๖.๕๐ 
๘ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๘ ๓ ๒ ๑๐ ๓๓ ๕๑ ๔๓ ๕๐ - ๑๔๔ ๗๒.๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๙๑ ๑๔ ๑๑ ๑๑ ๓๒ ๑๙ ๓๙ ๓๕ ๓๐ - ๑๐๔ ๕๔.๔๕ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๙๑ ๒๗ ๓ ๘ ๑๐ ๒๖ ๘๒ ๑๘ ๑๖ ๑ ๑๑๖ ๖๐.๗๓ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๙๑ ๑๖ ๑ ๑ ๕ ๒๙ ๖๑ ๓๗ ๒๙ ๑๒ ๑๒๗ ๖๖.๔๙ 
๔. สังคม ฯ ๑๙๑ ๗ - - ๓๒ ๒๔ ๕๖ ๓๐ ๓๒ ๑๐ ๑๑๘ ๖๑.๗๘ 
๕.  สุข  พลศึกษา ๑๙๑ ๘ ๑ - - ๒๗ ๗๔ ๖๑ ๒๐ - ๑๕๕ ๘๑.๑๕ 
๖. ศิลปะ ๑๙๑ ๗ - - - - ๒๐ ๑๑๗ ๕๐ - ๑๘๔ ๙๖.๓๓ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๙๑ ๓๓ ๑๙ ๑๒ ๗ ๘ ๓๔ ๓๑ ๔๗ - ๑๑๒ ๕๘.๖๔ 
๘ภาษาต่างประเทศ ๑๙๑ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๒ ๒ ๗๘ ๒๒ ๑๔ ๓๗ ๑๑๔ ๕๙.๖๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 



 
๑๖ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๕๙ ๒๔ ๑๖ ๘ ๒๙ ๙ ๒๘ ๑๒ ๓๓ - ๗๓ ๔๕.๙๑ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๕๙ ๒๔ ๑๔ ๗ ๒๙ ๓ ๓๕ ๒๑ ๒๖ - ๘๒ ๕๑.๕๗ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๕๙ ๒๕ ๔ ๑ ๑ ๓๓ ๔๑ ๒๒ ๓๒ - ๙๕ ๕๙.๗๕ 
๔. สังคม ฯ ๑๕๙ ๒๔ - - ๖ ๒๗ ๓๓ ๔๒ ๒๗ - ๑๐๒ ๖๔.๑๕ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๕๙ ๒๓ ๒ ๒ ๓ ๒๑ ๒๙ ๒๓ ๕๖ - ๑๐๘ ๖๗.๙๒ 
๖. ศิลปะ ๑๕๙ ๒๘ ๓๕ - ๒ ๖ ๑๕ ๓๑ ๔๒ - ๘๘ ๕๕.๓๔ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๕๙ ๓๘ ๓๗ - ๘ ๔ ๑๓ ๑๓ ๔๖ - ๗๒ ๔๕.๒๘ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๕๙ ๒๓ ๔ ๘ ๒๐ ๑๙ ๔๕ ๑๔ ๒๖ - ๘๕ ๕๓.๔๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๕๙ ๓๔ ๑๗ ๑๒ ๙ ๑๗ ๒๖ ๑๓ ๒๘ ๔ ๖๗ ๔๒.๑๔ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๕๙ ๔๑ ๓๐ ๑๔ ๑๕ ๙ ๑๖ ๑๓ ๑๙ ๒ ๔๘ ๓๐.๑๙ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๕๙ ๓๗ ๒๐ ๑๗ ๑๒ ๖ ๑๒ ๒๐ ๓๕ - ๖๗ ๔๒.๑๔ 
๔. สังคม ฯ ๑๕๙ ๒๕ ๒ ๔ ๙ ๑๒ ๒๔ ๒๗ ๔๘ ๕ ๙๙ ๖๒.๒๖ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๕๙ ๓๔ ๑ ๑๔ ๖ ๗ ๖ - ๙๐ ๑ ๙๖ ๖๐.๓๘ 
๖. ศิลปะ ๑๕๙ ๒๕ ๔ ๑๖ ๔ ๑๕ ๒๕ ๑๖ ๔๕ ๙ ๘๖ ๕๔.๐๘ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๕๙ ๒๘ ๕๐ ๒ ๕ ๘ ๒๒ ๑๖ ๒๑ ๗ ๕๙ ๓๗.๑๑ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๕๙ ๔๓ ๑๕ ๑๐ ๒๔ ๕ ๒๒ ๙ ๒๔ ๗ ๕๕ ๓๔.๕๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 



 
๑๗ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๒๐๗ ๙ ๑ ๒ ๙ ๓๘ ๖๖ ๕๒ ๒๘ ๒ ๑๔๖ ๗๐.๕๓ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๒๐๗ ๗ ๕ ๙ ๓๗ ๓๑ ๔๕ ๓๕ ๓๒ ๖ ๑๑๒ ๕๔.๑๑ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๒๐๗ ๑๒ ๓๘ ๒๑ ๑๘ ๕ ๙๘ ๘ ๗ - ๑๑๓ ๕๔.๕๙ 
๔. สังคม ฯ ๒๐๗ ๑๓ ๑๓ ๒ - - ๒๐ ๖๑ ๙๘ - ๑๗๙ ๘๖.๔๗ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๒๐๗ ๑๒ - - ๑๓ ๑๒ ๓๓ ๑๕ ๑๒๒ - ๑๗๐ ๘๒.๑๒ 
๖. ศิลปะ ๒๐๗ ๑๐ ๑๔ ๖ ๑๒ ๒๕ ๕๑ ๖๐ ๒๙ - ๑๔๐ ๖๗.๖๓ 
๗. การงานอาชีพฯ ๒๐๗ ๑๑ ๖ ๔ ๒๒ ๑๘ ๓๔ ๔๒ ๗๐ - ๑๔๖ ๗๐.๕๓ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๐๗ ๑๒ ๕ ๘ ๒๔ ๒๙ ๕๒ ๓๘ ๓๙ - ๑๒๙ ๖๒.๓๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๙๗ ๑๘ ๑ ๔ ๑๐ ๒๔ ๖๔ ๕๖ ๑๗ ๓ ๑๓๗ ๖๙.๕๔ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๙๗ ๖ - - - ๒๕ ๖๙ ๕๒ ๔๔ ๑ ๑๖๕ ๘๓.๗๖ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๙๗ ๓๕ ๘ ๑๖ ๑๓ ๓๕ ๒๗ ๒๓ ๓๐ ๑๐ ๘๐ ๔๐.๖๑ 
๔. สังคม ฯ ๑๙๗ ๒๒ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๒๙ ๔๘ ๕๔ - ๑๓๑ ๖๖.๕๐ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๙๗ ๗ - ๒ ๗ ๔ ๒๘ ๒๔ ๑๒๕ - ๑๗๗ ๘๙.๘๕ 
๖. ศิลปะ ๑๙๗ ๔๐ ๗ ๕ ๑๓ ๕ ๕๔ ๓๖ ๓๔ ๓ ๑๒๔ ๖๒.๙๔ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๙๗ ๗ - - ๑๑ ๔๕ ๕๐ ๑๓ ๔๕ ๒๖ ๑๐๘ ๕๔.๘๒ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๙๗ ๘ - - ๕ ๙ ๒๓ ๔๔ ๑๐๘ - ๑๗๕ ๘๘.๘๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 



 
๑๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๗๓ ๒๕ - ๓ ๑๔ ๒๔ ๔๔ ๓๔ ๒๙  ๑๐๗ ๖๑.๘๕ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๗๓ ๒๘ ๒๘ ๑๑ ๒๒ - ๕๔ ๑๔ ๑๖  ๘๔ ๔๘.๕๕ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๗๓ ๒๔ ๔ ๒ ๒๒ ๑๘ ๖๒ ๑๗ ๙  ๘๘ ๕๐.๘๗ 
๔. สังคม ฯ ๑๗๓ ๒๗ ๑๕ ๒ ๒ ๑๔ ๔๙ ๒๘ ๓๖  ๑๑๒ ๖๕.๓๒ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๗๓ ๒๕ ๓ ๗ ๑๗ ๒๙ ๓๑ ๓๗ ๒๕  ๙๓ ๕๓.๗๖ 
๖. ศิลปะ ๑๗๓ ๒๕ - - - ๑๒ ๔๘ ๕๖ ๓๒  ๑๓๖ ๗๘.๖๑ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๗๓ ๒๕ ๔ ๑ ๒๖ ๑๙ ๕๕ ๑๕ ๒๕ ๓ ๙๕ ๕๔.๙๑ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๗๓ ๒๕ ๓ - ๑๐ ๑๙ ๓๗ ๓๐ ๔๗ ๑ ๑๑๔ ๖๕.๙๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ าน
วนที่
เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๔๖ ๖ ๑ ๑ ๙ ๑๗ ๓๕ ๒๒ ๔๔ ๑๑ ๑๐๑ ๖๙.๑๘ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๔๖ ๒๗ ๑๒ ๗ ๙ ๑ ๓๖ ๑๖ ๑๗ ๒๑ ๖๙ ๔๗.๒๖ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๔๖ ๒๒ ๖ ๘ ๕ ๑๐ ๓๒ ๑๘ ๓๓ ๑๒ ๘๓ ๕๖.๘๕ 
๔. สังคม ฯ ๑๔๖ ๔ - - ๒๐ ๑๘ ๔๘ ๒๘ ๒๗ ๑ ๑๐๓ ๗๐.๕๕ 
๕.  สุข –พลศึกษา ๑๔๖ ๖ - - ๑ ๒๐ ๖๕ ๓๖ ๑๘ - ๑๑๙ ๘๑.๕๑ 
๖. ศิลปะ ๑๔๖ ๕ - - - - ๒ ๑๖ ๑๒๓ - ๑๔๑ ๙๖.๕๘ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๔๖ ๒๑ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓๔ ๒๓ ๕๗ - ๑๑๔ ๗๘.๐๘ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๔๖ ๑๖ ๓ ๑ ๗ ๕ ๓๕ ๒๘ ๔๑ ๑๐ ๑๐๔ ๗๑.๒๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 
 



 
๑๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ทีไ่ด้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๔๙ ๓๐ - - ๑๒ ๓๐ ๔๐ ๑๙ ๑๘  ๗๗ ๕๑.๖๘ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๔๙ ๓๐ ๑๐ ๙ ๒๑ ๑ ๔๑ ๑๒ ๒๕  ๗๘ ๕๒.๓๓ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๔๙ ๓๐ ๓ ๓ ๑๒ ๒๐ ๔๑ ๒๑ ๑๙  ๘๑ ๕๔.๓๖ 
๔. สังคม ฯ ๑๔๙ ๓๐ - - - ๖ ๒๖ ๓๐ ๕๗  ๑๑๓ ๗๕.๘๔ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๔๙ ๓๐ ๙ ๑๕ ๒๘ ๙ ๑๑ ๑๖ ๓๑  ๕๘ ๓๘.๙๓ 
๖. ศิลปะ ๑๔๙ ๓๐ ๓๑ ๑ - ๖ ๒๔ ๔๕ ๑๒  ๘๑ ๕๔.๓๖ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๔๙ ๓๐ ๓ ๕ ๑๗ ๕ ๕๑ ๒๑ ๑๗  ๘๙ ๕๙.๗๓ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๔๙ ๓๐ ๑ - ๘ ๒๑ ๓๐ ๒๑ ๓๘  ๘๙ ๕๙.๗๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร 

๑. ภาษาไทย ๑๔๙ ๒ ๒๐ - ๑๐ ๑๙ ๒๓ ๒๔ ๔๑  ๘๘ ๕๙.๐๖ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๔๙ ๒ ๒๖ ๘ ๒๒ ๑๐ ๓๗ ๑๑ ๒๓  ๗๑ ๔๗.๖๕ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๔๙ ๒ ๓๓ ๑๓ ๑๗ ๑๘ ๑๑ ๑๓ ๓๒  ๕๖ ๓๗.๕๘ 
๔. สังคม ฯ ๑๔๙ ๒ ๑๙ - ๖ ๑๔ ๓๒ ๓๒ ๓๔  ๙๘ ๖๕.๗๗ 
๕.  สุข – พลศึกษา ๑๔๙ ๒ ๒๒ ๘ ๒๖ ๓๑ ๓๐ ๑๔ ๖  ๕๐ ๓๓.๕๖ 
๖. ศิลปะ ๑๔๙ ๒ ๑๙ - - ๔ ๗ ๒๗ ๘๐  ๑๑๔ ๗๖.๕๑ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๔๙ ๒ ๑๙ - ๑ ๕ ๗๐ ๔๒ -  ๗๒ ๔๘.๓๒ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๔๙ ๒ ๑๙ - ๗ ๒๘ ๑๔ ๑๕ ๕๔  ๘๓ ๕๕.๗๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม             
 
 
 
 



 
๒๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ประการตามหลักสูตร) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๑ ๒๐๔ ๒ ๑๑๕ ๘๗   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๒ ๒๐๐ ๓ ๑๒๗ ๗๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๓ ๑๕๙ ๕ ๖๘ ๘๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๔ ๒๐๗ ๔ ๑๓๓ ๗๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๕ ๑๗๓ ๖ ๘๘ ๗๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ๑๔๙ ๔ ๕๐ ๙๕   
รวม ๑๐๙๒ ๒๔ ๕๘๑ ๔๘๔   
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๒.๑๙ ๕๓.๒๑ ๔๔.๓๒   
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๑ ๒๐๔ ๒ ๖๕ ๑๒๓  ๑๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๒ ๒๐๐ ๑ ๖๓ ๑๑๗  ๑๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๓ ๑๕๙ ๑ ๕๕ ๗๖  ๒๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๔ ๒๐๗ ๒ ๖๘ ๑๒๓  ๑๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๕ ๑๗๓ ๓ ๓๑ ๑๒๐  ๑๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ๑๔๙ ๕ ๖๐ ๘๓  ๑ 
รวม ๑๐๙๒ ๑๔ ๓๔๒ ๖๔๒  ๙๔ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒๘ ๓๑.๓๑ ๕๘.๗๙  ๘.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๔ ๒๐๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๙ ๑๕๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๗ ๒๐๗ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗๓ ๑๗๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๙ ๑๔๙ - 

รวม ๑๐๙๒ ๑๐๙๒ - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน   ๑๐๙๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ด้านความสามารถในการคิด 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน  ๑๐๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๐ 
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน   ๑๐๔๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗ 
 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน ๑๐๖๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ 
 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน   ๑๐๘๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมร้อยละ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 
ล าดับที่ รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย 

  
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 

๑ ภาษาไทย ๔๒.๔๔ ๔๖.๖๒ ๕๓.๕๔ ๔๓.๘๘ 

๒ คณิตศาสตร์ ๒๙.๐๓ ๔๓.๑๔ ๒๕.๗ ๒๔.๕๖ 

๓ วิทยาศาสตร์ ๓๘.๘๓ ๔๕.๙๒ ๓๔.๕ ๓๗.๙๗ 

๔ สังคมศึกษาฯ ๓๘.๙๗ ๔๘.๘๑ ๔๖.๓๙ ๓๖.๒๐ 

๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๖.๔๗ ๔๘.๖๔ ๕๖.๔๖ ๖๐.๔๗ 

๖ ศิลปะ ๔๑.๑๐ ๓๘.๐๘ ๔๓.๗๖ ๔๕.๐๘ 

๗ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๙.๐๘ ๔๓.๕๙ ๔๙.๑๑ ๔๕.๐๒ 

๘ ภาษาต่างประเทศ ๑๖.๗๔ ๔๒.๔๘ ๒๕.๑๕ ๒๘.๔๙ 

 

 
 



 
๒๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมร้อยละ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 
ล าดับ

ที ่
รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย 

  
ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 

๑ ภาษาไทย ๓๗.๒๒ ๓๔.๙๙ ๓๙.๕๑ ๔๒.๒๕ 

๒ คณิตศาสตร์ ๑๓.๘๒ ๒๐.๐๘ ๒๐.๔๑ ๑๗.๒๐ 

๓ วิทยาศาสตร์ ๒๙.๔๘ ๒๔.๖๙ ๓๐.๔๔ ๒๘.๔๒ 

๔ สังคมศึกษาฯ ๔๓.๔๗ ๓๐.๖๔ ๓๑.๑๔ ๓๑.๑๐ 

๕ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
๕๙.๘๔ ๕๑.๘๖ ๔๙.๔๗ ๕๙.๙๓ 

๖ ศิลปะ ๓๒.๖๒ ๒๖.๙ ๓๑.๓๗ ๒๗.๑๗ 

๗ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๔๒.๘๒ ๔๖.๓๕ ๔๒.๐๕ ๕๐.๔๑ 

๘ ภาษาต่างประเทศ ๑๔.๔๓ ๑๘.๔๑ ๑๘.๑๑ ๒๑.๒๔ 

 

 



 
๒๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
กรอบประมาณการ งบประมาณของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม 
รายการกรอบงบประมาณ ภาค ๒/๒๕๕๕ ภาค ๑/๒๕๕๖ 
๑.  เงินงบประมาณ 
    ๑.๑   เงินอุดหนุนรายหัว 
    ๑.๒   เงินด าเนินการ 
    ๑.๓   เงินรายจ่ายอื่น  

 
๑,๗๙๔,๘๐๐ 

- 
- 

 
๑,๔๓๘,๐๐๐ 

- 
- 

 
๓,๒๔๐,๔๙๕ 

- 
- 

๒.  เงินนอกงบประมาณ 
    ๒.๑   เงินรายได้สถานศึกษา 
    ๒.๒   เงินระดมทรัพยากร 
   ๒.๓   อ่ืนๆ 

 
๒๙๕,๘๐๐ 

- 
- 

 
๓๕๒,๐๐๐ 

- 
- 

 
๘๗๙,๕๑๐ 

- 
- 

รวม ๒,๐๙๐,๖๐๐ ๑,๗๙๐,๐๐๐ ๔,๑๒๐,๐๐๕ 
รายการกรอบวงเงิน 
๑.  เงินบุคลากร 
๒.  เงินอุดหนุน ๑๕ ปี 
๓.  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 

 
- 

๑๓๕,๐๐๓ 
- 

 
- 

๒๘๓,๖๙๖ 
- 

 
- 

๑,๕๑๓,๑๕๖ 
- 

รวม ๑๓๕,๐๐๓ ๒๘๓,๖๙๖ ๑,๕๑๓,๑๕๖ 
 
 

งบประมาณของโรงเรียน   เป็นเงินทั้งสิ้น    ๔,๑๒๐,๐๐๕ บาท 
งบด าเนินการ ( ๙๐%)   เป็นเงิน  ๓,๗๐๘,๐๐๕ บาท 
 วิชาการ  (๗๐%)  เป็นเงิน  ๒,๘๘๔,๐๐๔ บาท  
 บริหารทั่วไป (๒๐%) เป็นเงิน  ๘๒๔,๐๐๑ บาท 
- งบส ารองจ่าย (๑๐%)  เป็นเงิน  ๔๑๒,๐๐๑ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 



 
๒๕ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๑. 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางการเรียนของ
นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในเชิงวชิาการ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ  
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๘ ที่ได้รับรางวัล
ในการแข่งขันทักษะ  
๓. นักเรียนร้อยละ ๖๖ ที่ได้ผลการ
เรียนระดับดีขึ้นไป  
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่มีผลการเรียน
ไม่ผ่าน ลดลง  
๕. นักเรียนร้อยละ ๔๓.๕๑ มีผลการ
สอบในระดับชาติสูงขึ้น 
๖. ผลการด าเนนิงานของกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 

๒. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
สร้างความเปน็ไทย 

๑.เพื่อสร้างปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน  
๒.เพื่อให้สร้างปลูกฝังนักเรียนให้มี
ระเบียบวินยั และมีความประพฤติ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เยาวชน  
๓.เพื่อสนับสนนุส่งเสริมสบืทอด
พระพุทธศาสนาให้ธ ารงสืบต่อไป 

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัดีขึ้นไปร้อยละ ๘๕ 
ของจ านวนนักเรียน 
๒. จ านวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนากับทางโรงเรียน 
และชุมชนร้อยละ ๘๕ 
๓.ผลการด าเนนิงานของโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างความ
เป็นไทย ร้อยละ ๘๙.๑๓ 
๔. โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างบา้น ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
ทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
 

๓. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ ดนตรี กีฬา  

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการด ารงชีวิต  
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน 
 

๑.จ านวนร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่ผา่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. จ านวนนักเรียน ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การดูแลสุขอนามัยตนเอง 
๓. ระบบการบริการดา้นสุขอนามัย มี
ประสิทธิภาพ  
๔. ผลการด าเนนิงานของโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพลูกเสือ ดนตรี กีฬา อยู่
ในระดับดี ร้อยละ ๙๑.๓๑ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๖ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
 



 
๒๖ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๔. โครงการส่งเสริม
รักการอ่าน  

๑.เพื่อให้นักเรียนตระหนักแลเห็น 
ความส าคัญของการแสวงหความรู้                
๒.เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชนท์ี่
ได้รับจากการอ่านหนังสือการ
ค้นคว้า  
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างใน
การอ่านหนังสือ  
๔.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่
นักเรียน  
๕.เพื่อปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน
ให้แก่นักเรียน  
๖.เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมและจัดหาหนังสือให้
ตอบสนองความต้องการพัฒนากร
เรียนรู้ของนักเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๗.๓๒ นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๒. ร้อยละ ๘๓ ของนักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายที่ใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม และมีนสิัยรักการอ่าน 
๓  .ผลการด าเนนิงานของกิจกรรม  
๔. ผลการด าเนนิโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับด ี 
 ร้อยละ ๙๑.๓๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
 
 

๕. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้การด าเนินงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และชุมชน มี
การท างานร่วมกันโดยผา่น
กระบวนการเนนิงานทีช่ัดเจน 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนท าการวิจัย
ในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาใช้
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
๒. ร้อยละ ๙๓ ครูที่ปรึกษาน าผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาใช้
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
๓. ร้อยละ ๘๓ นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามมาตรฐานระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ผลการด าเนนิโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดมีาก  
ร้อยละ ๙๕.๒๗ 

มาตรฐานที่ ๖ 
มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๙ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
 
 
 
 

๖. โครงการส่งเสริม
การด าเนินวิถชีีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด ารัส 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินผู้เรียนดา้นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
ผ่านในระดับดีขึน้ไป 
๒. ร้อยละ ๙๓.๘ มีผลการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
ส่งเสริมการด าเนนิวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 
 

 
 



 
๒๗ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

  ๓.จ านวนนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน  
๔.จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
๑๐๐มีส่วนร่วมในการเลี้ยงสตัว ์
๕. จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อย
ละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการผลิตและ
จ าหน่ายแบบร่วมแรงร่วมมือกัน 
๖. ผลการปลูกพชืแบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย จ านวนพืชผลที่ท าการ
ปลูก และ หลักฐานการจ าหน่าย 
๗.ผลการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 
จ านวนสัตวท์ี่ท าการเลี้ยง และหลักฐาน
การจ าหน่าย 
๘. ร้อยละ ๙๒.๐๕ ของจ านวนนักเรียน
ที่เป็นสมาชิกธนาคาโรงเรียน 
๙.ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณ
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิต และ
ประสิทธิภาพการ
ท างาน  

๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดี และ
ถูกต้องให้แก่บุคลากร  
๓.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๓ ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถตรงตาม
ความต้องการ เหมาะสมกับตนเอง
ทุกคน 
๒. มีผลการประเมินตนเองร้อยละ 
 ๑๐๐ ในการปฏิบัติงาน 
๓. มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษาร้อยละ ๘๓ 
ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละ ๘๕ มีผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน 

มาตรฐานที่ ๗ 
 

 
 



 
๒๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๑.โครงการประเมิน
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐาน 

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแลท้องถิ่น  
๒. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมที่หลาก 
หลายเลือกเรียนตามความสนใจ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู้เรียน 

๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนชุมชนพึง
พอใจในหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคลอ้งกับ
ท้องถิ่น 
๒. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนพึงพอใจที่มี
รายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ พฒันาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี  
๓. การวัดผลประเมินผลดา้นความรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพ
จริง 

๑.โครงการประเมิน
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐาน 

๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นทางดา้นวิชาชีพ  
๒. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมที่หลาก 
หลายเลือกเรียนตามความสนใจ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอนได้อยา่ง
เหมาะสม 

๑. ร้อยละ ๘๓ ของผู้เรียน ชุมชน 
พอใจที่มีหลักสูตรสถานศึกษาทางด้าน
วิชาชีพที่หลากหลาย 
๒. ร้อยละ ๘๓ ของผู้เรียนพอใจที่มี
รายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจทางดา้นวชิาชีพ 
๓. ร้อยละ ๘๓ ของผู้เรียนพึงพอใจที่มี
รายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจทางดา้นวชิาชีพและน าภูมิ
ปัญญาท้องถิน่มาจัดการเรียนการสอน 
๔. ผลการด าเนนิงานของกิจกรรม 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา  

๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธผิล 
๒.เพื่อพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๓ ของ
กิจกรรม 
๒. การจัดองค์กรและโครงสร้างระบบ
การบริหารงานมีความคล่องตัวและ
เหมาะสม 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามสี่วน

มาตรฐานที่ ๘ 
 



 
๒๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ร่วมพัฒนาสถานศึกษาในระดบัที่ดี 
๔. ผู้ปกครอง และรู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจการบริหารงานโรงเรียน ร้อย
ละ ๘๓ 
๕.ร้อยละ ๘๓ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ระหว่างสถานศึกษา กับ ชุมชน 
 

๒. โครงการส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรม
พัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ  

๑. เพื่อสง่เสริม พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถที่จะปฏิบัตงิานได้อย่าง
มีประสทิธิภาพแลประสทิธิผล  
๒. เพื่อสง่เสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พฒันาตน และ
พัฒนางาน 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๓ ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถตรงตาม
ความต้องการ เหมาะสมกับตนเองทุก
คน 
๒. มีผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ ๘๓ ในระดับดีข้ึนไป 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๘ 
มาตรฐานที่ ๙ 
 

๓. โครงการศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ 

๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกียรติยศ 
ชื่อเสียงและความสามารถของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ดงขุยวิทยาคมสูชุ่มชน  
๒.เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรของ 
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย  
๓.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองแชุมชน 

. มีผลการด าเนนิงานโครงการสง่เสริม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมพัฒนา วิชาการและวชิาชพี 
ร้อยละ ๘๕ อยู่ในระดับดี  
 
 
 
 

 

๔. โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา  

๑.เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒.เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
๓. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

๑. ร้อยละ ๘๘ มีแหล่งเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระ 
๒. ร้อยละ ๘๓ มีสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ 
๓. มีสื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ ตามความตอ้งการ
ร้อยละ ๘๓ ของผู้เรียน  
๔.มีผลการด าเนนิงานของกิจกรรมร้อย
ละ ๘๓ อยู่ในระดับดีมาก  

มาตรฐานที่ ๕ 
มาตรฐานที่ ๗ 
 
 

๕. โครงการส่งเสริม
และประกันคุณภาพ
ฯ และนิเทการศึกษา  

๑.  เพ่ือส่งเสริมการจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรยีน  
๒. เพ่ือติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขอโรงเรียน 

๑. มีเอกสารรายงานการด าเนินการนิเทศ
การจัดการเรยีนการสอน ร้อยละ ๘๓ 
๒. มีเอกสารรายงานผลคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา(SAR) จ านวน ๑ เล่ม 
๓.ร้อยละ ๘๓ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการนิเทศภายใน 
๔. มีผลการด าเนินงานของโครงการ
ส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และนิเทศ
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  

มาตรฐานที่ ๗ 
มาตรฐานที่ ๘ 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
 



 
๓๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการส่งเสริม
การสร้างสังคม
ออนไลน์ภายใน
สถานศึกษา  

๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริม และสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานได้เหมาะสมกบังาน 
๒. ผลการด าเนนิงานของกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๗ 
 

๒. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการใชส้ื่อ 
แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ 
ICT  

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ห้
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ ICT 
๒. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ ICT 

๑. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของตนเอง 
จ านวน ๑ เว็บไซต์  
๒. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเก่ียว 
กับเทคโนโลยีในร้อยละ ๘๓ทุก
ระดับชัน้ 
๓. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
การบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ร้อยละ ๘๓ 
๔. มีผลการด าเนนิงานของกิจกรรมใน
ระดับด ี

มาตรฐานที่ ๑๑ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
 

 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมทีต่่อเนื่อง จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อๆ) 

๑. 
 
 
 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.เพื่อให้การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ
เนินงานทีช่ัดเจน 

๑. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๒. แนะแนวการศึกษาต่อ 
๓. การวัดผลการศึกษา และการสอน
ซ่อมเสริม 
๔. วิจัยในชัน้เรียน 

๒. 
 
 
 

โครงการปลูกฝัคุณธรรม 
จริยธรรมสร้างความเปน็
ไทย 

๑.เพือ่สร้างปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมให้กับนักเรียน  
๒.เพื่อให้สร้างปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และมี
ความประพฤติเปน็แบบอย่างทีด่ีแก่เยาวชน  
๓.เพื่อสนับสนนุส่งเสริม สบืทอดพระพุทธศาสนาให้
ธ ารงสืบต่อไป 

๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓. กิจกรรมใจสู่ใจ ด้านภัยยาเสพติด 
๔. กิจกรรมปลูกฝังระเบียบวินยัใน
สังคม 
๕. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
๖. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
๗. กิจกรรมเพชรในดง 
๘. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 



 
๓๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อๆ) 

๓. 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม 
รักการอ่าน 

๑.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การแสวงหาความรู้                
๒.เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชนท์ี่ได้รับจากการอ่าน
หนังสือการค้นคว้า  
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ  
๔.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน  
๕.เพื่อปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักเรียน  
๖.เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและจัดหา
หนังสือให้ตอบสนองความต้องการพัฒนากรเรียนรู้
ของนักเรียน 

๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดโรงเรียน 
๓.กิจกรรม Hello English / A New 
English Word 

๔. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินวิถชีีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด ารัส 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

๑. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
๓. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๔. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
๕. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบ
เคลื่อนย้ายได ้

๕. โครงการส่งเสริมและ
ประกันคุณภาพฯ และ
นิเทศการศึกษา 

๑.  เพื่อสง่เสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
๒. เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพการจดั
การศึกษาเปน็ไปตามวัตถปุระสงคข์องโรงเรียน 

๑.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศกึษา 

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ลูกเสือดนตรี กีฬา 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะการ
ด ารงชีวิต  
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  
๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน 

๑. ส่งเสริมกีฬา 
๒. เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนาร ี
๓. นาฎศิลปไ์ทย 
๔. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระศลิปะ 
๕. กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล และวง
โยธวาทติ 
๖. พัฒนาสุขนิสัยอนามัยโรงเรียน 

๗. โครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
 

๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เกียรติยศ ชื่อเสยีงและ
ความสามารถของนักเรียนสูชุ่มชน  
๒.เพื่อประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของโรงเรยีนให้เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย  
๓.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๑. กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์สู่
ชุมชน 
๒. กิจกรรมศึกษาดูงานครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานบริหารงาน
วิชาการ 
๔. กิจกรรมจัดนิทรรศการ และ
น าเสนอผลงาน 
 



 
๓๒ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อๆ) 

๘. โครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. เพื่อสง่เสริม พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัตงิานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธผิล  
๒. เพื่อสง่เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันา
ตน และพฒันางานตามความต้องการสง่ผลต่อการ
ปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าอบรมพฒันาวชิาการ
และวิชาชีพ 

๙. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการท างาน 

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
๒. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถกูต้องให้บุคลากร  
๓.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๑. กิจกรรมพัฒนาจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต และประสทิธิภาพการท างาน 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๐. โครงการประเมินหลักสูตร
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐาน 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น  
๒. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาและกิจกรรม
ที่หลากหลายเลือกเรียนตามความสนใจ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน        ด้านปัจจัยน าเข้า                

๑. มีข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินการ    
๒. มีความเพียงพอของงบประมาณ     
๓. ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมอยู่
ระดับดีขึ้นไป   
๔. ผลการประเมินดา้นการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป                         
ด้านกระบวนการ  มีผลการประเมินความเหมาะสม
ของการด าเนินการอยู่ในระดบัดขีึ้นไป                                           
ด้านผลลัพธ ์ ระดับความรู้ / ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัดีขึ้นไป 

๒. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม สร้างความเปน็ไทย 
๓. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
๔. โครงการส่งเสริมการด าเนินวถิีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพฯ และนิเทศการศึกษา 
๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพลูกเสือ ดนตรี กีฬา 
๗. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการทุกกลุม่สาระ 
๘. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาวิชาการและวชิาชีพ 
๙. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
และประสิทธิภาพการท างาน 
๑๐. โครงการประเมินหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูม่าตรฐาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 



 
๓๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนที่ได้เฉลี่ย ๙๔.๓๗  คณุภาพระดับ ดีเยี่ยม   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
๓๐.๐๐ ๒๙.๒๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี 
    สุนทรียภาพ 

      ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทาง 
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

๑๐๘๙ ๑๐๙๒ ๙๙.๗๓ 
๐.๕ 

๐.๕๐ 
๕ 

ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและปัญหาทางเพศ 

๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑๐๘๙ ๑๐๙๒ ๙๙.๗๓ ๑.๐ ๑.๐๐ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น   ๑๐๙๐ ๑๐๙๒ ๙๙.๘๒ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป ์กีฬา/นันทนาการ   
ตามจินตนาการ 

๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร ๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๙๙.๙๑ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๙๙.๙๑ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๙๙.๙๑ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๕ ช่ืนชมอนุรักษ์ สืบสานศลิปวฒันธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่น *** 

๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๐    ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ  
    แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ  
   เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ๕ ๔.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๑ มีนสิัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว      

๑๐๔๓ ๑๐๙๒ ๙๕.๕๑ ๒.๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๑๐๘๖ ๑๐๙๒ ๙๙.๔๕ ๑.๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

๑๐๘๕ ๑๐๙๒ ๙๙.๓๖ ๑.๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าน าเสนอ 
ผลงาน 

๑๐๘๓ ๑๐๙๒ ๙๙.๑๘ ๑.๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
   คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล         

   ๕ ๔.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ 
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 

๑๐๙๐ ๑๐๙๒ ๙๙.๘๒ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษา 
หรือวิธีการของตนเอง 

๑๐๘๔ ๑๐๙๒ ๙๙.๒๗ ๑.๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๑๐๘๗ ๑๐๙๒ ๙๙.๕๔ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริม่ และสรา้งสรรค์ผลงานด้วย 
ความภาคภูมิใจ 

๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที ่
    จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม 
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ๖๑.๑๔ ๑.๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  ๙๗.๙๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
เขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๙๑.๓๘ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไปตาม 
เกณฑ ์

  ๔๗.๘๗ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
     ท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน 
    ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
    สุจริต   

   ๕ ๔.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๕ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการจน 
ส าเรจ็ 

๑๐๙๘ ๑๐๙๒ ๙๙.๔๕ ๒.๐ ๑.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
 และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๑๐๗๙ ๑๐๙๒ ๙๘.๘๑ ๑.๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๑๐๘๘ ๑๐๙๒ ๙๙.๖๓ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔  มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและหา 
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑๐๙๒ ๑๐๙๒ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๘.๑๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๙.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
 และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน            

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓  ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ทีต่อบ 
สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปญัญา       

๕๐ ๕๑ ๙๘.๐๔ ๒.๐ ๑.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก 
กับการน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

๕๐ ๕๑ ๙๘.๐๔ ๑.๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

๕๐ ๕๑ ๙๘.๐๔ ๑.๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนแลคุณภาพ 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ 
ปรับการสอน 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี 
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๖ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ 
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผล 
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 
การจัด การ                 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น 
แผนปฏิบัติการ 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม 
ศักยภาพและเตม็เวลา 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตั ิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
  ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๔ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๗ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศกึษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

   ๑๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  ๔ ๒.๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให ้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 
 และความสนใจ 

  ๔ ๒.๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ 
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที ่
ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรปุความรูไ้ด้ 
ด้วยตนเอง 

  ๔ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
 และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ าเสมอ 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๗ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมปิัญญาซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น **** 

  ๕   ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๘ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะพื้นฐานในการท างานเกี่ยวกับงานอาชีพ 
เพื่อการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง *** 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐ ๙.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ 
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ีสภาพ 
แวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรยีน  

  ๕ ๔.๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  ๕ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๓  จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโน 
โลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

  ๔ ๓.๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ๕ ๔.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม ๕ 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

  ๔ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  ๔ ๐.๕ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

  ๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้                         

   ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้าย 
ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร 
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  ๔ ๕.๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถาน 
ศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ 
เกี่ยวข้อง 

  ๔ ๕.๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศกึษา   ๕ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 



 
๓๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 

   ๕ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  

  ๔ ๓.๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

  ๔ ๒.๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๕ ด้านมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตานโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรกูารศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

  ๕ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย    ๕ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๔.๓๗ ๕ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคมก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย 
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ซึ่งการก ากับติดตามการด าเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE - 
วงจรคุณภาพ โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
- จุดมุ่งหมายเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  

D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  



 
๔๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  

C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนนิงาน  
- ได้มีการก าหนดวิธ/ีรูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
- ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  

A : ACTION น าข้อมูลทีไ่ด้จากการก ากับติดตามการด าเนนิงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มข้ึน  
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผนจัดท าโครงการ

ในครัง้ต่อไป  
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนคร้ังต่อไป 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
๑. ระบบการติดตามนักเรียนมปีระสิทธิภาพ 
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีความหลากหลาย 
๓. ครูมีคุณวุฒิสูง ตรงตามความต้องการ และมีน านวน

เพียงพอทุกกลุ่มสาระ 
๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๕. นักเรียนมีจ านวนมาก และมีความสามารถหลากหลาย 
๖. อาคารสถานที่มีความพร้อม 
๗. หลักสูตรมีความหลากหลาย 
๘. โครงสร้างการบริหารมีความชัดเจน 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
๑. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานระดบัเก่งมีจ านวนน้อย 
๒. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
๓. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในการประเมิน

ภายนอกคร้ังที่ ๒ อยู่ในระดับพอใช้ 
๔. จ านวนครูต ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ 
๕. ครูมีภาระงานพิเศษมาก 
๖. ครูขาดความรู้ ความสามารถด้านการใช้สื่ออย่าง

หลากหลาย 
๗. ขาดบุคลากรด้านการสนบัสนนุการสอน  
๘. ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
๙. วัสดุ อุปการณ์ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
๑๐. ขาดแคลนห้องน้ าห้องส้วม 
๑๑. งบประมาณดา้นวชิาการไม่เพียงพอ 
 

 
ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) 

โอกาส( Opportunity ) 
๑. โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีผูน้ าที่เข้มแข็งและมีอุดมการณ์

ที่ดีต่อการศึกษา 
๒. มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
๓.  มีครูชาวต่างชาต ิ

อุปสรรค( Threats ) 
๑. สภาพชุมชน นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวที่แตกแยก 

หย่าร้าง นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ ท าให้ขาดการอบรมดูแลเอา
ใจใส่ 

๒. นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนการเดินทาง
ไม่สะดวกไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 

๓. สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 



 
๔๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับนักเรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนได้

ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และโรงเรียนให้มีมาตรฐาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ปลูกฝัง
นักเรียนด้านจริยธรรม คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมุ่งพัฒนาการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัด 
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่ง ดี ทุกด้าน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
เทคโนโลยี  
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากข้ึนโดยการศึกษาดูงาน 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัด

กิจกรรม 
การเรียนการสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นอกจากนี้โรงเรียนดงขุยวิทยาคมยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล 

โดยการวางแผนพัฒนานักเรียน เช่น การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้อยมาลัยข้อมือ การแสดงเอ็งกอให้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะ และน าไปประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการกับการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการพัฒนาครู จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
๒. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าสาระท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อสื่อที่เป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และ

อุปกรณ ์ดนตรีจากภาครัฐและเอกชน 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๑)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๗๙๕ คน 
  ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๙๒ คน 
 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๕ ๑๐๓ ๑๐๑ ๒๐๔ ๔๑ 
ม.๒ ๕ ๙๑ ๑๐๙ ๒๐๐ ๔๐ 
ม.๓ ๕ ๘๙ ๗๐ ๑๕๙ ๓๒ 
รวม ๑๕ ๒๘๓ ๒๘๐ ๕๖๓ ๓๘ 
ม.๔ ๕ ๗๕ ๑๓๒ ๒๐๗ ๔๑ 
ม.๕ ๔ ๗๑ ๑๐๒ ๑๗๓ ๔๓ 
ม.๖ ๔ ๖๒ ๘๗ ๑๔๙ ๓๗ 
รวม ๑๓ ๒๐๘ ๓๒๑ ๕๒๙ ๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘ ๔๙๑ ๖๐๑ ๑๐๙๒ ๓๙ 
อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๒ 

ข้อมูลครูและบุคลากร  
ผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

๑ นายวิเศษ    ปิ่นพิทักษ์ ๔๙ ผู้อ านวยการโรงเรยีน กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒ นายปิ่นโมฬี  จันทสิงห์   ๕๒ รองผู้อ านวยการโรงเรยีน ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓ นางรัชดา  ผูกพยนต์ ๔๓  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

๑ นายดิเรก  ผูกพยนต ์ ๕๑ ๒๕  ครูช านาญการ กศ.ม. บริหารจดัการกีฬา พลศึกษา ๔ ครั้ง 
๒ นายสุบิน  คงเมือง ๕๑ ๒๓  ครูช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๒ ครั้ง 
๓ นายสมหวัง  แก้วบท ๔๔ ๑๗  ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔ ครั้ง 
๔ นายสลัก  สุขไพโรจน ์ ๓๖ ๒  ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ๒ ครั้ง 
๕ นางฐิติมา  ก้อนเพ็ชร ๖๐ ๓๗  ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ๒ ครั้ง 
๖ นางระวิวรรณ  จอมค า ๕๙ ๓๕  ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ  คหกรรมศาสตร์ฯ การงานอาชีพ ๔ ครั้ง 
๗ นางเกื้อกูล  เพชรนา ๕๔ ๓๐  ครูช านาญการ วท.บ. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ๔ ครั้ง 
๘ นางอภิญญา  แสงนาก ๕๑ ๒๘  ครูช านาญการ ศศ.บ. สุขศึกษา การงานอาชีพ ๒ ครั้ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 



 
๔๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ข้อมูลครูและบุคลากร (ต่อ) 

 
 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

๙ นางรุดดา  จันทสิงห์ ๕๒ ๒๗  ครูช านาญการ บธ.บ. บริหารธรุกิจ การงานอาชีพ ๒ ครั้ง 
๑๐ นางสมวงษ ์ รังสีวงษ ์ ๕๑ ๒๘  ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๖ ครั้ง 
๑๑ นางสมลักษณ ์ มณีขตัิย ์ ๕๙ ๒๑  ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ครั้ง 
๑๒ นางดาพวัลย ์ บุญม ี ๕๒ ๒๑  ครูช านาญการ วธ.บ. การบัญชี การงานอาชีพ ๒ ครั้ง 
๑๓ นางอัญชลี  คงเมือง ๔๘ ๒๔  ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒ ครั้ง 
๑๔ นางสาวสลุีมาศ  อยู่มา ๕๕ ๒๑  ครูช านาญการ กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๒ ครั้ง 
๑๕ นางสาวสุภาพ  นวลจันทร ์ ๔๖ ๒๓  ครูช านาญการ กศ.ม. เคม ี เคม ี ๒ ครั้ง 
๑๖ นางวิสุทธิ ์ ตันมี ๔๓ ๑๙  ครูช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร ์ ๕ ครั้ง 
๑๗ นางนิดดา  จันทร์ตร ี ๔๙ ๒๑  ครูช านาญการ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒ ครั้ง 
๑๘ นางนันทพร  ยอดพันค า ๔๙ ๑๘  ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๘ ครั้ง 
๑๙ นางสาวอารีรตัน ์ ชูรวง ๓๕ ๑๑  ครูช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ ๒ ครั้ง 
๒๐ นางเกศินีนาฏ  แย้มนลิ ๓๒ ๗  ครูช านาญการ กศ.ม. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร ์ ๒ ครั้ง 
๒๑ นางเบญญาสิร ิ เหล่านภาพร ๓๑ ๗  ครูช านาญการ กศ.ม. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร ์ ๕ ครั้ง 
๒๒ นางพรพิลาศ  วานิช ๓๖ ๑๓  ครูช านาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๖ ครั้ง 
๒๓ นางณัฐชยา  บุญเรือง ๕๓ ๕  ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๔ ครั้ง 
๒๔ นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกลุ ๓๖ ๑๑  ครูช านาญการ กศ.ม. เคม ี เคม ี ๔ ครั้ง 
๒๕ ว่าท่ีร.ต.พงศ์ศักดิ ์ อินปา ๓๐ ๓  ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ๘ ครั้ง 
๒๖ นางเกวลิน  พาหา ๓๗ ๕  ครู ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒ ครั้ง 
๒๗ นางสาวสุจติรา  สดุเกต ุ ๓๐ ๒  ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๓ ครั้ง 
๒๘ นางสาวมนสิชา  จันทรา ๓๗ ๕  ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓ ครั้ง 
๒๙ นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล ๒๕ ๑  ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒ ครั้ง 
๓๐ นางวรารัตน์  ปานดารา ๔๒ ๑๘  ครูช านาญการ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๒ ครั้ง 
๓๑ นายศราวุธ  จันทร์ตา ๓๑ ๖  ครู วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๒ ครั้ง 
๓๒ นายเศรษฐา  บุญเสม ๓๗ ๕  ครู วท.บ. วิทย์ฯการกีฬา พลศึกษา ๒ ครั้ง 
๓๓ นางศิริวิณี  แก้วบท ๓๓ ๖  ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒ ครั้ง 
๓๔ นางสาวประกายเพชร พรมแสง ๓๕ ๗  ครู กศ.ม. หลักสตูรการสอน อังกฤษ ๒ ครั้ง 
๓๕ นางสาวสุภาษิต  ชาญเขว้า ๓๑ ๔  ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒ ครั้ง 
๓๖ ว่าท่ี ร.ต.อมร  ละอองศรี   ๓๙ ๔ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒ ครั้ง 
๓๗ นางมยุรี  มูลเดช ๓๓ ๔ คร ู กศ.ม. บริการการศึกษา อังกฤษ ๒ ครั้ง 
๓๘ นายธานินทร์  ทองค าสุก ๔๑ ๖ คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี ๒ ครั้ง 
๓๙ นางสาวอาริยา  ภริมศร ี ๓๐ ๔ คร ู ค.บ. นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป ์ ๒ ครั้ง 



 
๔๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ข้อมูลครูและบุคลากร (ต่อ) 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางชนม์ณกานต์  อ่ิมทรัพย์ ๕๔ ๑๖ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ในงบประมาณ 
๒ นายธีระ  หล้าทน ๓๗ ๙ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ในงบประมาณ 
๓ นายเจริญ  แก้วเบี่ยง ๓๓ ๔ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ ในงบประมาณ 
๔ นางสุกัญญา  เปลาเล ๒๖ ๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ในงบประมาณ 
๕ นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว ๒๘ ๓ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ในงบประมาณ 
๖ นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง ๒๘ ๒ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ในงบประมาณ 
๗ นายชัยโรจน์  ชสูิทธิ ์ ๓๖ ๒ ค.บ. สังคม สังคม ในงบประมาณ 
๘ นางสาววิมลรัตน์  แสงส่ง ๓๓ ๒ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ในงบประมาณ 
๙ นายกิตติ  จันทร์ประทาษ ๒๕ ๕ เดือน ศษ.บ. คณิตสศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในงบประมาณ 

 

 
จ าแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมตามสายงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ล าดับที่ สายงาน 
จ านวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร 
๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - ๑ 
๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ ๑ ๒ 

รวม ๒ ๑ ๓ 
สายผู้สอน 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒ ๔ ๖ 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑ ๗ ๘ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒ ๔ ๖ 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒* ๖* ๗* 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๑ ๔ ๕ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๒ ๑ ๓ 
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ๔ - ๔ 

๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๑ ๖ ๘ 
๑๑ งานแนะแนว - ๑ ๑ 

รวมทั้งหมด ๑๕ ๓๓ ๔๘ 
 
*ไม่นับรวมครูชาวต่าวชาติ ๔ คน 

ที่มา: งานบุคลากร 



 
๔๕ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 
ผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑. นายวิเศษ    ปิน่พิทักษ ์ ๑. คนดีผู้ปิดทองหลังพระ 

 
๒. ผู้บริหารดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

ครูผู้สอน 
ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวลั/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. นายดิเรก    ผูกพยนต ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕  ได้รบัรางวลั ดังนี้  
๑. มวยสากลสมัครเล่น รุน่เฟเธอร์เวท ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดบัที่ ๒ 
๒. มวยสากลสมัครเล่น รุน่แบนตั้มเวท ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดบัที่ ๑ 
๓. มวยสากลสมัครเล่น รุน่พินเวท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒    

 
กรมพละศึกษา 
 
กรมพละศึกษา 
 
กรมพละศึกษา 

๒ นายสมหวัง  แก้วบท ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ สพม. 
๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.ตน้ 
ได้รับรางวลั เหรียญทอง  
๒. การแข่งขันการการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ 
ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
๓. การแต่งบทร้อนกรองอิทรวิเชียรฉันฑ์ ระดบัชัน้ ม.ต้น 
ได้รับรางวลั เหรียญทองแดง  
๔. ชนะเลิศการประกวดกลอนหัวข้อประโยชน์ของการอ่าน
ของสมาคมกวีร่วมสมัย 
๕. รองชนะเลิศอันดับ ๒ ดีเด่น กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ 
ระดับชัน้ ม.ต้น การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตที่
การศึกษา 
๖. รางวัลดีเด่น กิจกรรมการอ่านเอาเร่ือง ระดับชั้น ม.๓-๔ 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๗. รองชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรองสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาของ กระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานโล่ 
จาก สมเด็จพระเทพฯ  
๘. รางวัล ชมเชย การประกวดบทร้อยกรอง สัปดาห์ ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาของกระทรวงศกึษาธิการ 
๙. ชนะเลิศ การประกวดบทค าประพันธ์ เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ระดบั มัธยมศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
สมาคมกวีร่วมสมัย 
 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 



 
๔๖ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๓ นายศราวุธ  จันทร์ตา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
๒. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
๓. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
๔. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง 
๕. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน วันครู ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๖. เป็นบุคคลที่ผา่นการคัดเลือก ได้รับรางวลั ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ในวันมาฆบชูา ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 

๔ นายเศรษฐา  บุญเสม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๒. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชัน้ ม.ปลายได้รับรางวลั เหรียญทอง 
๓. ผู้ฝึกสอน กีฬา ฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รุ่น อายุ 
๑๒ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
กรมพละศึกษา  

๕ ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์   
อินปา 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.
ต้น ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน 
๒. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.
ปลาย ได้รับ รางวัลเหรียญทอง 
๓. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาจีน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง จากศูนย์เครือข่ายส่งเสริมภาคเหนือ 
ตอนล่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
๔. การแข่งขันอักษรจีนสู่ภาพ ได้รับรางวัล เหรียญ
ทอง จากศูนย์เครือข่ายส่งเสริมภาคเหนือ ตอนล่าง 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
๕. ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเดน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
 
 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 



 
๔๗ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๖ นายสลัก  สุขไพโรจน ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 

สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชัน้ ม.
ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๒. การแข่งขันวาดภาพระบายส ีระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับ
รางวัล เหรียญทอง 
๓. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะติด ระดับชั้น 
ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๔. การแขง่ขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๕. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวลั เหรียญทอง 
๖. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับ
รางวัล เหรียญทอง 
๗. ผู้ฝึกสอน กีฬา ฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รุ่น อายุ 
๑๒ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ จ.เพชรบูรณ์  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
กรมพละศึกษา จ.เพชรบูรณ ์

๗ นางฐิติมา   ก้อนเพ็ชร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขัน  Spelling Bee ระดับชั้น ม.ต้น 
๒. การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้น ม.ปลาย  
๓. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๘ นางระวิวรรณ  จอมค า ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น 
ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
๒. เป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัล ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 

๙ นางอภิญญา  แสงนาก ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (๒D Animation) ได้รับ
รางวัล ระดบัเหรียญทอง 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 
 



 
๔๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หนว่ยงานที่มอบรางวัล 
๑๐ นางเก้ือกูล  เพชรนา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 

สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
( YC Youth : Counselor ) ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 
ได้รับรางวลั ระดบัเหรียญทอง 
๒. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
( YC Youth : Counselor ) ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ 
ได้รับรางวลั ระดบัเหรียญทอง 
๓. ส่งเสริมนักเรียนเข้ารับคัดเลือกทุนพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร รุ่น
ที ๕ ปี ๒๕๕๖ 
 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
พระบรมมหาราชการ 

๑๑ นางสมวงษ์  รังสีวงษ ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) 
ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 
๒. กรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน(Story 
Telling)ระดับชั้น ม.๔–ม.๖ 
๓. กรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน(Story 
Telling)ระดับชั้น ม.๑–ม.๓ 
๔. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Tellong ) 
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
๕. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Tellong ) 
ระดับชัน้ ม.๑–ม.๓ ได้รับรางวลั  ระดับเหรียญทอง 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๑๒ นางสมลักษณ์  มณีขัติย ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน้ ม.๔–ม.๖     
ได้รับรางวลั เหรียญทอง  
๒. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน้ ม.๑–ม.๓  

ได้รับรางวลั เหรียญทอง 
๓. กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดยุว
บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 
๔. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
คุรุสภา 

๑๓ นางสาวสุภาพ  นวลจนัทร ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวลั เหรียญเงิน  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 
 

 
 



 
๔๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๔ นางดาพวัลย์   บุญม ี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 

สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน้ ม.ปลาย 
ได้รับรางวลั เหรียญทอง 
๒. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดบัชัน้  
ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๑๕ นางอัญชลี  คงเมือง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันเรียงความ คัดลายมือและหนังสือเล่ม
เล็ก ระดับ ม.ต้น ได้รบัรางวลั เหรียญทอง  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 

๑๖ นางวสิุทธิ์  ตนัม ี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 
๒. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับ 
ม.ต้น ได้รับรางวัลระดบัเหรียญเงิน  
๓. ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ในวัน
มาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 

๑๗ นางนิดดา  จันทร์ตร ี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง-ชาย 
ระดับชัน้ ม.ต้นและม.ปลาย ไดร้ับรางวัล เหรียญทอง  
๒. การแข่งขัน ร้องเพลงไทยสากล หญิง-ชาย 
ระดับชัน้ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๓. การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง  
๔. การแข่งขันการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดบัชัน้ 
ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๑๘ นางเกศินีนาฏ  แย้มนลิ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( ๒D  
Animation) ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

๓. ได้รับรางวลั หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๖  
๔. ๔. รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม ดีเด่น 

ในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
คุรุสภา 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 

 
 

 
 



 
๕๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๙ นางนันทพร  ยอดพันค า ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 

สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
( YC Youth : Counselor ) ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 
ได้รับรางวลั ระดบัเหรียญทอง 
๒. การแข่งขันจัดบอร์ดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โครงการสานฝันวัยใส ได้รบัรางวัล ชมเชย  
๓.  ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด To Be 
Number One  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน ระดบัประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล
สมาชิก To Be Number ประจ าปี ๒๕๕๖  
 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ชมรม To Be Number  
 
 

๒๐ นางเบญญาสิริ  เหล่านภา
พร 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
( e-book) ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๒. การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web 
editor ระดับ ม.ปลาย  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 

๒๑ นางพรพลิาศ  วานชิ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง 
๒. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง 
๓. การแข่งขัน  A-math ระดับ ม.ต้น  ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง 
๔. การแข่งขัน  Sudoku ระดับ ม.ต้น  ได้รับรางวัล 
เหรยีญทอง 
๕. การแข่งขัน  Sudoku ระดับ ม.ปลาย  ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง 
๖. ได้รับรางวัล ครูดีเด่นประเทศไทย ( Thailand 
STEM Teacher Awards) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๒๒ นางสาวสุจิตรา  สดุเกตุ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดบัม.ต้น ได้รับ
รางวัล เหรียญทอง 
 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 



 
๕๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๓ นางณัฐชยา  บุญเรือง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม

ของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น 
ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
๒. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
๓. การแข่งขั้นแต่งเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ต้น 
ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
๔. การแข่งขันแต่งเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย 
ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๒๔ นางจิตโสภิญ ธนากร- 
พิพัฒนกุล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์  
( Science show ) ระดับชั้น ม.ต้น  
ได้รับรางวลั เหรียญทอง  
๒. การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์     
( Science show ) ระดับชั้น ม.ปลาย  
ได้รับรางวลั เหรียญทอง  
๓. การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์    
( Science show ) ระดับชั้น ม.ต้น  
ได้รับรางวลั เหรียญทอง ระดับ ภาคเหนือ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๒๔ นางวรารัตน์  ปานดารา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๒๖ นางสาวมนสิชา  จันทรา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. เข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับ ม.ปลาย  

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๒๗ นางศิริวิณี  แก้วบท ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการอ่านเอาเร่ือง ระดับชัน้  
ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับรางวลั เหรียญเงิน 
๒. การแต่งค าประพันธ์ ระดับ ม.ต้น และ  
ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 



 
๕๒ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวลั/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๘ นางเกวลนิ  พาหา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 

สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแขง่ขันเครื่องบินเล็กบังคับ รางวัล เหรียญทอง  
๒. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ระดบั 
ชั้น ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
๓. กรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคบัด้วย
วิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ระดับชัน้ ม.๔ –.๖ 
๔. รางวัล  หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๖ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
คุรุสภา 

๒๙ นางสาสุภาษิต ชาญเขว้า ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
การแข่งขัน A-Math ระดับชัน้ ม.ต้นรางวัลเหรียญเงิน  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๓๐ นางสาวชวนพิศ  เหล็ก
ใหล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
๒. การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
๓. การแข่งขันการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบั ม ตน้รับรางวลัเหรียญทอง 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๓๑ นางสาวประกายเพชร 
พรมแสง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปญัหาอาเซียน ASEAN 
QUIZ ระดับ ม.๔-ม.๖ 
๒. ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปญัหาอาเซียน ASEAN 
QUIZ ระดับ ม.๑-ม.๓ 
๓. กรรมการตัดสิน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
ASEAN QUIZ  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๓๒ นางชนม์กานต์  อิ่มทรัพย ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั  
โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ ม.ตน้รับรางวลัเหรียญเงิน 
โครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ปลายรางวัเหรียญเงิน 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

๓๓ นางสุกัญญา  เปลาเล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของ 
สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวลั ดังนี้  
๑. การแข่งขัน  Cross word ประเภททีม ระดับชัน้ 
ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
๒. การแข่งขัน  Cross word ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 



 
๕๓ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๔ นางมยุรี  มูลเดช ๑. ได้รับคัดเลือกผลงาน รางวลัชมเชย โครงการ

ประเชิงปฏบิัติงานการพฒันาสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอนบนกระดานอจัฉริยะ ระดับ 
ADVANCED 
๒. ได้รับรางวัล บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
ในวันมาฆบูชา  
 ปี พ.ศ.๒๕๕๗  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๒  
 
 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 

๓๕ นายเจริญ  แก้วเบี่ยง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ 
๒. กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 
๓. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชัน้ ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวลั เหรียญทอง 
๔. ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” สาขาวิชากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๕. เป็นผู้ฝึกสอน นักกีฬาเปตองในระดับจังหวัด ใน
กีฬานักเรียน ครั้งที่ ๖๓ และไดเ้ป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับภาคเหนือ 

 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 

๓๖ นางสาวอาริยา  ภิรมศรี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมของ สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๖๓ ได้รับรางวัล 
ดังนี้  
๑. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.
ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  
๒. เป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัล ผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ในวันมาฆบูชา ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา  
จ.เพชรบูรณ์ 
 

๓๗ นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวัล  
๑.การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
๒. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวลั เหรียญทอง  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 

 
 
 
 
 

 



 
๕๔ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๘ นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม

ของ สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
๒. ผู้ฝึกสอน กีฬา ฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รุ่น 
อายุ ๑๒ ปี ได้รับรางวัลชนะเลศิ ในการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ.เพชรบูรณ ์
๓. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาส
งานวนัครู ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 

๓๙ นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
ของ สพม. ๔๐ คร้ังที่ ๖๓ ได้รับรางวัล  
๑. การแข่งขันเครื่องบินบังคับเล็ก สี่ช่องสัญญา 
ระดับชัน้ ม.ปลาย  
๒. การแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ ที่ 
อพวช. จังหวัดปทุมธานี  
๓. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานวันครู 
ประจ าปี ๒๕๕๗  

 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 

 
ผลงานดีเด่น ด้านผู้เรียน 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายอนุชา  อิ่มหิรัญ โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ

ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑ ของ จังหวัด ระดับชัน้ ม ๑  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

เด็กชายธนสิร   เจริญณัฐศรี โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ จังหวัด ระดับชัน้ ม๒  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

เด็กหญิงจันทิมา   มาถาวร 
นางสาวเจนจิรา  น้อยลา 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาคณิตศาสตร ์เป็นผู้สอบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ จังหวัด ระดับชัน้ ม๓  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

นายภัทรดนัย  ดอกนางแย้ม 
นายวชิรวิทย์   ทวสีิน 
นางสาวณัฐฌา  ผูกพยนต์ 
นางสาวนุสรา    การภักดี 
นางสาววรรณิภา  จนัทร์ศร ี

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาคณิตศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ จังหวัด เพชรบูรณ์  
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

นางสาวสิริรัตน์  บุญรักษ์  
นางสาวธัญจิรา  เชื้อวงศ ์

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาคณิตศาสตร ์เป็นผู้สอบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑ ของ จังหวัด ระดับชัน้ ม๕  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  



 
๕๕ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกิตติยาภรณ์  หนูแดง โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ

ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ จังหวัด เพชรบูรณ์  
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

นางสาวอัจฉรา  ศรีอุดม 
นางสาวศิริรัตน์   รอดชืน่ 
 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ ภาคเหนือ ระดับชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

นายปิยทัศน์  ค าน้อม โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ ภาคเหนือ ระดับชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

นางสาวธัญจิรา   เชื้อวงศ ์
นางสาวสิริรัตน์   บุญรักษ ์

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามาสามารถทางวิ
ขาการ วิชาวทิยาศาสตร ์ เป็นผูส้อบได้คะแนน
สูงสุด อันดบัที่ ๑  ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕  

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

เด็กหญิงวนิดา   ภู่สิงห ์ รางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓  

เดก็ชายธนสิร  เจริญณัฐศร ี
 

รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  การ
แข่งขันทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
 
รางวัลชมเชย การประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐  
 
 
 
สถานบันสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กหญิงกัลยา   จันทา รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  การ
แข่งขันทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐  

เด็กหญิงวนิดา   ภู่สิงห ์
เด็กหญิงศิริพรรณ  รอดชื่น 
เด็กชายจรัญชัย   ถาวร 

รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  การ
แข่งขันทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐  

นายธีระ   หงส์ทอง 
นายอุเทน  ภู่ระหงษ ์
นางสาวอารียา  เสนารักษ์ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science 
Show ) 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 



 
๕๖ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลงานดีเด่น (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธนัวา  น้อยสอน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท 

 ได้รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
กรมพละศึกษา 

นายมนัส  โสภาทิพย ์ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท 
ได้รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดบัที่ ๑ 

กรมพละศึกษา 

นายทศพล  เสียงห้วยไพร่ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นพนิเวท   
ได้รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดบัที่ ๒    

กรมพละศึกษา 

นายศรราม  เจ๊กสอน 
นายกฤษณชยั  เรืองเวช 
นายจตุรงค์     พนิองรัมภ์ 
นายพลูสิทธิ์    เอี่ยมมั่ง 
นายกฤษณะ   การสมทบ   

การแข่งขันจรวดขวดน้ าระดบัประเทศ 
คร้ังที่ ๑๒ ได้รับรางวลัผา่นเข้ารอบ  
รองชนะเลิศ  

พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ.ปทุมธาน ี

เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทิม 
นางสาวจิตกร   ทองปลิว 
เด็กหญิวจุฑามาศ   จุรัญยา 
เด็กหญิงนิพาพร     ปัดภัย 
เด็กหญิงลลิตา       บุญช่วยแลว้  

รางวัล เหรียญทอง  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
( Youth Counselor : YC )  
ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

นางสาวภาวิดา     ร้อยศรี 
นางสาววไิลพร      จนัลาสี 
นางสาววีรวรรณ    อุ่นแก้ว 
นางสาวศรีสุดา      ศรีสวัสดิ ์
นางสาวสุนนัทา      ชื่นผล  
 

รางวัล เหรียญทอง  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
( Youth Counselor : YC )  
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖   
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

นางสาวกลมรัตน์     ไชยเสน 
นางสาวชนากานต์   ประถมบุตร 
นางสาวชนิดา   เนธิบุตร 
นางสาวน้ าฝน   ลุ้นอุไร 
นางสาวภัสราภรณ์   รอบรู้ 
นางสาวสายใย    ยังสุข 

รางวัล เหรียญเงิน  
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ 
จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 

นางสาวกมลชนก   แก้วยา รางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ 
จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 
 

 
 

 

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  
   รุ่นที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔    นายอุเทน   ภู่ระหงษ์ 
   รุ่นที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕    นางสาวจารุพักตร์  อุทานิตย์ 
   รุ่นที่ ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖    นางสาววิไลพร   สายบุญตั้ง 
   รุ่นที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗     นางสาววนิดา   ภู่สิงห ์

นักเรียนทุนพระราชทาน 



 
๕๗ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ข้อมูลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษา จ านวน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗   คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒  คน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ๓  คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๓  คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีปทุม ๑  คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๑๕ คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕  คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๓  คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุทรปราการ ๑  คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑  คน 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ๕   คน 
โรงเรียนเอ้ือการบริบาล ๑  คน 

รวม ๔๗ คน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 



 
๕๘ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา คณะ 
๑ นายรังสรรค์  ทิพย์โพทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวะกรรมศาสตร์ 
๒ นายศุภมิตร  วรรณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวะกรรมศาสตร์ 
๓ นายพิเชษฐ์  ยาหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๔ นายสามารถ  ยาเกิ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวะกรรมศาสตร์ 
๕ นางสาวกมลชนก  แก้วยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครุศาสตร์ 
๖ นางสาวชนาภัท  สว่างเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗ นางสาวทัศนีย์  ทองคุ่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครุศาสตร์ 
๘ นายพัตยศ  หอมมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๙ 
๑๐ 

นางสาวสิริพร  แก้วทา 
นางสาวกิตติธรา  แสงผึ้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๑ นางสาวสุพรรษา พูลทอง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์และการเกษตร 
๑๒ นางสาวธารารัตน์  ฤกษ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓ นางสาวปัทมา จบศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ 
๑๔ นางสาวมณีฉาย  อ่วมคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ 
๑๕ นางสาววรดา  สินรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครุศาสตร์ 
๑๖ นายวิทยา  อักษรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครุศาสตร์ 
๑๗ นายภูษิต  แสงอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
๑๘ นายภาณุพงศ์  ทวนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๙ นายเสกสรร  พันธ์ถม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๒๐ นางสาวจุฑามาศ  ขุนค า มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการการจัดการ 
๒๑ นายสรรพสิทธิ์  ศุภบุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๒ นางสาววันสิริ  เปลื้องผล มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตร์ 
๒๔ นางสาวบุญสิตา  อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครุศาสตร์ 
๒๕ นางสาวอณัฐชา  สังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีปทุม  
๒๖ นายณัฐพล  เกทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๒๗ นายสุริยา  ตาลสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘ นางสาวรสศริน  มวยคล่อง วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  
๒๙ นางสาวนิดา  สืบตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  
๓๐ นางสาวอนงนาด  ร่วมเอ่ียม วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  
๓๑ นางสาวธัญลักษณ์  จันอ้น โรงเรียนเอ้ือการบริบาล  
๓๒ นายนาวิน  พรมแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุทรปราการ มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๓๓ นางสาวจริยา  สายพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
๓๔ นางสาวแพรพลอยโชติเกษมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครุศาสตร์ 
๓๕ นางสาวสิริมาส  พินกัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาการการจัดการ 
๓๖ นางสาวศิรินทิพย์ กองเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริหารธุรกิจ 
๓๗ นายพิษณุ  สาริบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓๘ นายอุเทน  ภู่ระหงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 
๕๙ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓๙ นายสามารถ  ยาเกิ้น มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐ นางสาวเสาวลักษณ์  ทวนทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ 
๔๑ นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษย์ศาสตร์ 
๔๒ นางสาวลัลญตา  โกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษย์ศาสตร์ 
๔๓ นายศุภมิตร  วรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๔ นายวิทวัส  กงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๕ นางสาวจิรวัฒน์   ทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาจัดการ 
๔๖ นายไพโรจน์  สังหร่าย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๗ นางสาวกาญจนา  ถาวร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ 
 
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

   
๑ นายวรโชติ      สุคนธ์ขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ นายสุรศักดิ์     เลิศรุจิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓ นายสมศักดิ์     โพธิ์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔ นายพิชัย         เกิดยิ้ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕ พ.ต.ท. บรรจบ  ลิมประมาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖ นางทัณฑิมา     ทองอ่ิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗ นายวรโชติ       สุคนธ์ขจร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๘ นายศราวุธ      วงค์ค าจันทร์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๙  นายสรศักดิ์    วิภาจักษณกุล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐ นายกฤตภาส   นิลมูล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๑ นายวิทยา       ลิ้มทองไพศาล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๒ นายเพชร        ผดุงโกเม็ด กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๓ นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๔ พระครูดิเรก    อาวุธปัญโญ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๕ พระครูโอภาสพัชรสาร กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๖ นางเยาวภา     โพธิ์ศร ี กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๗ นางเกื้อกูล      เพชรนา กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๘  นางจุฑามาศ  เหล็กค า กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๙ นายสมบัติ      สมสัย กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒๐ นางอุไร          เส็งหนองแบน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒๑ นายชัยชาญ    ปัญญาพวก กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๒ นายปิ่นโมฬี    จันทสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๓ นางรัชดา       ผูกพยนต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๔ นางวิสุทธิ์       ตันมี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
๒๕ นายสมหวัง    แก้วบท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๒๖ นางพรพิลาศ   วานิช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 



 
๖๐ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายชื่อผู้ปกครองเครือข่าย 
๑. นายสมาน  โกษาจันทร์   ประธามกรรมการ 
๒. นายสิงห์  แสนสุข      รองประธานคนที่ ๑ 
๓. นางอ านวย  พรหมอินทร์   รองประธานคนที่  ๒ 
๔. นางอัญชสา  ทองอ่ิม    รองประธานคนที่  ๓ 
๕. นายค าพัน ศรีหะวงษ์    รองประธานคนที่  ๔ 
๖. นายมณี  ป้องท้าว    รองประธานคนที่  ๕ 
๗. นายสมหมาย  ยาเกิ้น    เลขานุการ 
๘. นายอ่อนสี  ค าน้อม    ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๑ 
๙. นายประมวล  คนธรรพ์   ผู้ช่วยเลขานุการคนที่  ๒ 
๑๐. นายสมบูรณ์  วันอุบล    ประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นายเด่น  ฉิมจีน    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่  ๑ 
๑๒. นางอ านวย  โครตภูงา   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่  ๒ 
๑๓. นางศิวปรียา  สีนวน    นายทะเบียน 
๑๔. นายสมศักดิ์  ภู่บุญ    ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่  ๑ 
๑๕. นางสาคร  กระแสทิพย์   ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่  ๒ 
๑๖. นางบังอร  ทองยัง      ปฏิคม 
๑๗. นางรุ่งทิวา  นาคอินทร์   ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ ๑ 
๑๘. นางสนิท  อนิแบน    ผู้ช่วยปฏิคมคนที่  ๒ 
๑๙. นายสุเทพ  ทองแบบ    กรรมการ 
๒๐. นางวรรณา  แสงอ่อน    กรรมการ 
๒๑. นางสาวล าพูน  โนนตะพา   กรรมการ 
๒๒. นางสังวาล  ขุนสาร    กรรมการ 
๒๓. นางละออ  ข าทับทิม    กรรมการ 
๒๔. นางละคร  สายบุญตั้ง    กรรมการ 
 ๒๕.  นางจิราภรณ์  อ่อนสุข   กรรมการ 
  ๒๖. นางสาวสมฤดี  เขียนทิม   กรรมการ 
 ๒๗.      นายสมชาย  ทองหยิบ   กรรมการ 
๒๘.   นางหนูละมัย  มากุ้ง   กรรมการ 
๒๙. นายสมเกียรติ  ฮวดบ ารุง   กรรมการ 
๓๐.   นางศุภจลิน  เพ่ือนประเสริฐ  กรรมการ 
๓๑.   นายทะนงศกดิ์  ตรีกุย   กรรมการ 
๓๒. นางรุงอรุณ  เทศนวน   กรรมการ 
๓๓.   นางทองม้วน  ผึ้งสวัสดิ์   กรรมการ 
๓๔.   นางบัวขาว  อุ่นใจ   กรรมการ 
๓๕.   นางหนูคิด  ระดมสุข   กรรมการ 
๓๖.  นางพิทยาภรณ์  จ าปาด่วน  กรรมการ 
๓๗.   นางทา  ผันแปล    กรรมการ 
๓๘.   นางสมนึก  ศิริ    กรรมการ 
๓๙.   นางสไบทิพย์  อินงาม   กรรมการ 



 
๖๑ สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๔๐.   นางสวา  จิโนรส    กรรมการ 
๔๑.   นายยุติ  ศรีประเสริฐ   กรรมการ 
๔๒.   นายสมชาย  ชาลีรินทร์   กรรมการ 
๔๓.   นายสุพจน์   คันที   กรรมการ 
๔๔.   ประมอน  ป้อมแช่ม   กรรมการ 
๔๕.  นางสุปราณี  ละมูล   กรรมการ 
๔๖.   นายสนั่น  ชาภักดี   กรรมการ 
๔๗.   นายชัย     สวุวรณสุข   กรรมการ 
๔๙.   นางสาวกาญจนา  เย็นเอง   กรรมการ 
๕๐.   นางราตรี   ข าบุญ   กรรมการ 
๕๑.   นายสุนทร  ควรค านาม   กรรมการ 
๕๒.   นางล าไพ  สุขมาตร   กรรมการ 
๕๓. นายสมหมาย  ทีแสงแดง   กรรมการ 
๕๔.   นางสาวจิราภรณ์   อนุมาศ  กรรมการ 
๕๕.   นางนิด  จันทรา   กรรมการ 
๕๖.   นางยุ   ยันทะวาย   กรรมการ 
๕๗.   นายพร  พรหมอินทร์   กรรมการ 
๕๘.   นางไพบูลย์   ทาระกุล   กรรมการ 

 
คณะที่ปรึกษา 

 
 ๑. นายวิเศษ     ปิ่นพิทักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. นายปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อ านวยการ 
 ๓. นางรัชดา  ผูกพยนต์  รองผู้อ านวยการ 
     ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 
 ๑. นายสมหวัง      แก้วบท   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒. นางพรพิลาศ  วานิช   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. นางวิสุทธิ์                 ตนัมี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 ๔. นางเกื้อกูล  เพชรนา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวสุภาพ  นวลจันทร์  หัวหน้างานบุคลากร 

 ๖. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
 ๗. นางเกวลิน  พาหา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

คณะผู้จัดท า 
 
 ๑. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล   หัวหน้างานสารสนเทศ 
 ๒ .นางสาวประกายเพชร   พรมแสง  คณะท างาน  
  
  


