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๑

ข้อมูลพื้นฐาน
การก่อตั้งและประวัติของโรงเรียน
โรงเรี ย นดงขุ ย วิ ท ยาคมเป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เดิ ม สั ง กั ด กองการมั ธ ยมศึ ก ษา กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวงจึงมาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑๔ ตาบลดงขุย อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๙๐ โทรศัพท์ (๐๕๖) ๗๖๙๒๕๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยสภาตาบลดงขุย พ่อค้า
คหบดี ข้าราชการและประชาชนชาวตาบลดงขุย บนที่ดินจานวน ๑๐๔ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
สาหรับเลี้ยงสัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ โดยตั้งชื่อ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่า
การอาเภอชนแดน เป็นระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ ๖๗
กิโลเมตร
ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ครูใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
รักษาการแทนในตาแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน ๒ ห้องเรียน โดยขอใช้สถานที่
โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เปิดเรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้าย
สถานที่มาเรียนในปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ น.ส.อารีย์ เกิดปั้น มาดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๐
ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแบบสหศึกษา
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนา
ชีวิตและสังคม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ ถึงกันยายน ๒๕๓๕ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาสาเพื่อพัฒนา
การศึกษาและสังคมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในงาน มหกรรมส่งเสริมคุณภาพทางการ
ศึกษา เขตการศึกษา ๗
ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่นระดับจังหวัด เพชรบูรณ์
โดยมีนายบุญส่ง ชุนแจ่ว ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
ในปลายปีการศึกษา ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประถม ประเสริฐผล มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒
ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โดย
มีนายประถมประเสริฐผล เป็นผู้อานวยการโรงเรียนและนายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนและดาเนินการพาคณะครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันนาพาโรงเรียนเข้า
โครงการดังกล่าว
ในปี การศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรีย นดงขุย วิทยาคม ผ่ านการประเมิน ให้เ ป็นต้ นแบบโรงเรีย นในฝัน ตาม
โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้แต่งตั้งนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ มา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
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๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
จากสานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
๑. ที่ตั้ง ๒๕๑ หมู่ ๑๔ ตาบลดงขุย อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๙๐
ตาแหน่งพิกัดในแผนที่ ละติจูดที่ ๑๖.๑๑๐๓๙๐๑๔๓๓๕๔๔๘๖ เหนือ
ลองติจูดที่ ๑๐๐.๗๔๕๘๓๐๕๓๕๘๘๘๖๗ ตะวันออก
๒. เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา
๓. จานวนนักเรียนตามชั้น รวม ๑๑๔๔ คน
๔. จานวนครู อาจารย์ ในโรงเรียน ๕๑ คน
๕. จานวนนักการภารโรง จานวน ๔ คน
๖. จานวนพนักงานขับรถ จานวน - คน
๗. พื้นที่บริการ ตาบลดงขุย ตาบลบ้านกล้วย ตาบลตะกุดไร ตาบลลาดแค
๘. จานวนโรงเรียนพื้นที่ในเขตบริการ 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 “DoNGKHUIWITTAYAK๐M”
ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
- อาคารเรียนถาวร
- อาคารเรียนชั่วคราว
- ห้องเรียน
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องโสตทัศนศึกษา
- ห้องสมุด
- ห้องวิทยาศาสตร์
- ห้องพยาบาล
- ห้องจริยธรรม
- ห้องน้า – ห้องส้วม
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- อาคารโรงฝึกงาน
จานวน
- อาคารหอประชุม
จานวน
- บ้านพักผู้บริหาร
จานวน
- บ้านพักครู
จานวน
- บ้านพักนักการภารโรง
จานวน
- บ้านพักนักเรียน
จานวน
- หอพักนักเรียน
จานวน
- ส้วมบ้านพักนักเรียน
จานวน
- โรงอาหาร
จานวน
- หอถังประปา
จานวน
- จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
- จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการบริหารจัดการ
- แท็บเล็ต(Tablet)
รูปแบบการศึกษา
๑. ระบบการศึกษา ในระบบ
๒. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
๒.๑ ระดับช่วงชั้นที่ ๓
๒.๒ ระดับช่วงชั้นที่ ๔
๓. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
- โรงเรียนสหศึกษา
- ไป – กลับ
๔. โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม
๔.๑ โรงเรียนในฝัน
๔.๒ โรงเรียนวิถีพุทธ
๔.๓ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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หลัง
หลัง
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ชุด
จานวน ๑๑๗ เครื่อง
จานวน ๒๐ เครื่อง
จานวน ๒๑๐ เครื่อง
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ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงที่ตั้งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

ภาพที่ ๑ ภาพถ่ายทางดาวเทียมของโรงเรียน

๔
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แผนภาพที่ ๒ ภาพแผนผังแสดงอาคารของโรงเรียน

๕
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๖

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา
ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐานเสมามีอักษรย่อ ด.ข.ว. และชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้า
ด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็นสัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้น
ไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของตาบลดงขุย

สีประจาโรงเรียน
สีฟูา
สีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
คุณธรรมและจริยธรรม

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นไผ่
ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดยอธิบายให้เห็น
ว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน โอกาสที่ลมพายุจะพัด
ให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีลาต้นคอยพยุงค้าจุนและยึดเหนี่ยว
กันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้นโดดเดี่ยว จะถูกพายุพัดพาหักโค่นลงได้
ง่าย เช่นเดียวกับการเอาแขนงไผ่ลาเดียวมาหั ก ย่อมได้ง่าย แต่ถ้า
รวมๆกันหลายแขนงย่อมไม่มีทางหักได้เลย ฉะนั้นหากทาการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดโดยยึดมั่นมีความสามัคคีกันไว้ คอยปกปูองซึ่งกันและกัน
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อักษรย่อของโรงเรียน

:

ด.ข.ว. (ดงขุยวิทยาคม)

คาขวัญของโรงเรียน

:

จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
อชฺ เชว กิจจฺ มาตปฺปํ

หมายถึง

จงยังกิจให้สาเร็จ

เพลงประจาโรงเรียน
ด.ข.ว. เกรียงไกรใต้ธงฟ้า-เหลือง
แหล่งศึกษาสร้างเด็กให้ใจผูกพัน
จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น
คือคาขวัญประทับในใจทุกคน
อัช เชวะ กิจจะ มาตัปปัง
เป็นปรัชญาของโรงเรียนเพียรใจกาย
ขึ้นชื่อดง มิใช่ดงหรือพงพนา
ดงขุยวิทยาคม นามวิไล

ทั่วถิ่นเมืองเลื่องลือระบือลั่น
ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น
อีกทั้งเป็นโรงเรียนของผองปวงชน
เราไม่เคยจะย่อย่นอุปสรรคใด
เราจะยังกิจสาเร็จเสร็จดังหมาย
ด้วยมุ่งหมายคุณภาพงานตระการใจ
เป็นดงวิชา ดงศึกษา คู่ฟ้าขวัญไทย
ขอเทิดไว้สถาบันอันรุ่งเรือง

๗
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๘

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจโรงเรียน
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน
๖. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน ครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา
เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
๔. ครู และ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๕. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย
๖. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ความมีระเบียบวินัย (การเข้าแถวและความรับผิดชอบ)
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- โรงเรียนส่งเสริมลูกทุ่งไทยและการแสดงเอ็งกอ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เก่ง ดี ทุกด้าน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากขึ้นโดยการศึกษาดูงาน

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๙
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๑๐

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
โรงเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑

กลุ่มบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนชั้นนาแห่งคุณภาพ สร้างสรรค์และทันสมัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั นมีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็นประมุ ข มี ความรู้ และทักษะพื้ นฐาน รวมทั้ ง เจตคติ ที่จ าเป็ นต่ อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่ างถูกต้ องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุณธรรมและข้อมู ลสารสนเทศ เข้ าใจความสัมพั นธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทางาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีวินัย
๗. รักความเป็นไทย
๔. ใฝุเรียนรู้
๘. มีจิตสาธารณะ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๑. โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู/้
กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๖๐
(๔ นก.)
๘๐
(๒นก.)
๘๐
(๒นก.)
๘๐
(๒นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๘๐
(๒๒ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๖๐
(๔ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๘๐
(๒๒ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๖๐
(๔ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๘๐
(๒๒ นก.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. ๔ – ๖

๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๓๒๐
(๘ นก.)
๑๒๐
(๓นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๑,๖๔๐
(๔๑ นก.)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. ๑ ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔ – ๖
๑๒๐ ๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ ปีไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔-๖ จานวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาสาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
๒. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๙๑๔ เล่ม สืบค้นหนังสือและการยืมคืน ใช้ระบบ library 2000 จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๕๐ คนต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๓๔ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๓ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน -ห้อง
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ ห้อง
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา โรงฝึกงาน ห้องประชุม

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๔
๓) ห้องคอมพิวเตอร์ จานวน ๓ ห้อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๑๗ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๑๑๗ เครื่อง
แท็บเล็ต(Tablet) เป็นเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถพกติดตัวได้ โดยวัตถุประสงค์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ จานวน ๒๑๐ เครื่อง
สถิติแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
๕. ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-class r๐๐m
๙. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๐. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
๑๑. ห้องปฏิบัติการหมวดการงานฯ
๑๒. ห้องปฏิบัติการงานช่าง
๑๓. ห้องปฏิบัติการหมวดสังคม
๑๔. ห้องจริยธรรม
๑๕. ห้องปฏิบัติการหมวดภาษาไทย
๑๖. ห้องปฏิบัติการศิลปะ
๑๗. ห้องนาฏศิลป์
๑๘. ห้องพยาบาล
๑๙. ห้องพละ
๒๐. ห้องแหล่งเรียนรู้
๒๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒๒. ธนาคารโรงเรียน
๒๓. ห้องโสตฯ
๒๔. หอประชุมใหญ่
๒๕. หอประชุมเล็ก

สถิติการใช้จานวนครั้ง /ปี
๘,๗๖๒
๘๘๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๖๐
๘๔๐
๘๔๐
๘๔๐
๑,๒๔๐
๖๘๐
๗๖๐
๘๔๐
๗๒๐
๗๒๐
๘๔๐
๗๒๐
๖๘๐
๘๔๐
๗๒๐
๒๐๐
๘,๘๗๒
๒๐๐
๘๘๐
๘๐๐
๘๐๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๕
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.กาแพงเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชัยภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.อุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สถิติการใช้จานวนครั้ง /ปี
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน
.๑) นายสมนึก สุวรรณสุข ให้ความรู้เรื่อง การทาขนมกระยาสารท สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้จาวน ๒ ครั้ง/ปี
๒) นายแบะให้ความรู้เรื่อง การทาขนมจีน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๓) นางกาเหว่า ขาบุญให้ความรู้เรื่อง การทาขนมไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จานวน ๒ ครั้ง/ปี

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

จานวนที่
เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
144
81.78

ภาษาไทย

176

0 ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 0 4 7 22 31 42 72

คณิตศาสตร์

176

14 11 21 28 40 27 19 17

62

35.51

วิทยาศาสตร์

176

9

10 9

14 23 32 32 44

109

61.84

สังคมศึกษาฯ

176

0

0

0

2

22 36 46 66

149

84.39

สุขศึกษาฯ

176

0

0

0

1

0

48 117 172

98.00

ศิลปะ

176

2

0

0

67 20 37 56 54

147

83.33

การงานอาชีพฯ

176

0

1

2

14 24 30 33 68

131

74.55

ภาษาต่างประเทศ

176

8

9

22 27 29 21 24 38

82

46.58

กลุ่มสาระการเรียนรู้

8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

จานวนที่
เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป
84
47.50

ภาษาไทย

176

0 ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 1 8 40 45 33 29 22

คณิตศาสตร์

176

10 5

13

14 21

47 23

38

109

61.65

วิทยาศาสตร์

176

21 4

16

16 17

31 31

40

103

58.42

สังคมศึกษาฯ

176

1

1

1

7

28

35 36

67

137

78.09

สุขศึกษาฯ

176

0

3

13

27 29

25 24

70

118

67.09

ศิลปะ

176

16 6

4

7

24 28

80

131

74.42

การงานอาชีพฯ

176

1

2

6

10 15

40 30

67

137

78.10

ภาษาต่างประเทศ

176

4

9

9

35 19

48 19

33

100

56.87

5

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๗
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนที่
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าสอบ
ระดับ ๓ ได้ระดับ ๓
0 ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
ขึ้นไป
202
0 7 12 16 26 77 32 30 140
69.14
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

202

8

11 27 42 43 28 35 106

52.57

วิทยาศาสตร์

202

9

5

12 25 25 57 33 30 121

59.66

สังคมศึกษาฯ

202

0

0

0

1

21 33 50 90 173

85.71

สุขศึกษาฯ

202

0

0

5

18 28 41 49 57 146

72.36

ศิลปะ

202

1

1

3

15 14 44 41 79 163

80.87

การงานอาชีพฯ

202

1

0

4

3

14 53 33 85 172

85.07

ภาษาต่างประเทศ

202

7

8

9

23 18 53 32 50 135

67.05

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ
ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึ้นไป
150
74.43

ภาษาไทย

202

0 ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 5 2
17 25 32 42 77

คณิตศาสตร์

202

6

21

38 53

36 17

23

76

37.44

วิทยาศาสตร์

202

11 12 14

23 30

57 20

35

113

55.71

สังคมศึกษาฯ

202

1

0

0

7

18

36 45

93

174

86.04

สุขศึกษาฯ

202

0

0

1

5

27

42 48

78

167

82.62

ศิลปะ

202

5

0

0

0

5

17 48

127 192

95.08

การงานอาชีพฯ

202

6

12 3

8

10

53 37

74

164

81.24

ภาษาต่างประเทศ

202

3

9

25 16

56 25

53

134

66.43

8

12

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๘
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
128
70.45

ภาษาไทย

182

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 0 9 32 11 65 19 44

คณิตศาสตร์

182

11 21 18 29 31 44 23 19

86

47.48

วิทยาศาสตร์

182

4

5

6

15 20 51 35 47

133

73.17

สังคมศึกษาฯ

182

0

1

0

6

162

88.82

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ

182
182

2
0

0 0
11 9

0 0 9 46 125 179
11 10 23 35 78 136

98.56
74.86

การงานอาชีพฯ

182

5

1

1

1

26 38 95

158

86.93

ภาษาต่างประเทศ

182

0

2

13 22 17 72 19 36

127

69.62

11 28 39 95

8

จานวน
ร้อยละ
จานวนที่
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าสอบ
ระดับ ๓ ได้ระดับ ๓
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
ขึ้นไป
182
0 2 7 21 24 29 26 73 128
70.29
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

182

1

19 21 37 27 27 17 31 76

41.71

วิทยาศาสตร์

182

9

5

7

3

18 43 27 66 135

74.37

สังคมศึกษาฯ

182

2

1

0

17 27 36 27 71 134

73.45

สุขศึกษาฯ

182

0

0

0

0

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

182
182

0
7

6 4
25 8

ภาษาต่างประเทศ

182

0

3

1

88 63 30 181

99.71

25 7
10 4

32 32 57 121
47 15 51 112

66.28
61.56

17 36 28 39 30 29 98

53.79

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๙
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
127
73.19

ภาษาไทย

173

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
5 9 10 18 4 26 31 70

คณิตศาสตร์

173

7

12 9

19 35 36 24 31

91

52.81

วิทยาศาสตร์

173

5

6

8

17 28 40 38 31

109

63.06

สังคมศึกษาฯ

173

1

2

3

7

14 30 32 77

139

80.57

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ

173
173

0
6

2
0

2
2

2
2

5 4 15 130 149
11 16 38 96 150

86.29
86.53

การงานอาชีพฯ

173

6

2

3

2

10 18 31 90

138

79.86

ภาษาต่างประเทศ

173

2

1

3

7

13 39 41 67

147

84.70

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
110
63.56

ภาษาไทย

173

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 2 10 21 27 33 30 47

คณิตศาสตร์

173

14 16 24 33 27 16 15 23

54

31.10

วิทยาศาสตร์

173

0

3

11 18 47 42 24 27

94

54.09

สังคมศึกษาฯ

173

0

2

7

7

9

145

83.76

สุขศึกษาฯ

173

0

0

0

5

15 18 30 104 153

88.31

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

173
173

14 4
19 6

8
5

11 8 13 16 85
7 16 27 24 54

114
106

65.79
60.98

ภาษาต่างประเทศ

173

6

21 6

24 14 36 11 52

99

57.48

18 47 80

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๐
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
88
64.91

ภาษาไทย

135

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
6 0 0 4 34 25 31 32

คณิตศาสตร์

135

1

2

1

9

40 43 15 25

83

61.69

วิทยาศาสตร์

135

1

4

2

11 32 26 19 30

74

55.05

สังคมศึกษาฯ

135

0

0

0

4

13 17 14 76

106

78.63

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ

135
135

0
0

0
2

3
3

2
3

6
5

8 10 104 122
15 30 70 116

90.15
85.71

การงานอาชีพฯ

135

2

1

2

1

2

11 17 65

93

69.16

ภาษาต่างประเทศ

135

1

2

11 4

109

81.06

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

10 32 16 61

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
108
80.21

ภาษาไทย

135

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
1 0 0 14 9 18 24 66

คณิตศาสตร์

135

0

10 5

27 32 22 17 21

60

44.16

วิทยาศาสตร์

135

2

5

6

7

12 27 28 44

100

73.97

สังคมศึกษาฯ

135

1

2

1

4

7

12 26 78

116

86.13

สุขศึกษาฯ

135

0

1

1

3

4

5

10 113 128

94.84

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

135
135

3
5

0
0

0
0

0
1

1
4

7 21 102 130
16 23 74 113

96.12
83.81

ภาษาต่างประเทศ

135

1

16 3

26 20 43

66.55

16 9

90

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
124
67.43

ภาษาไทย

184

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 0 6 17 25 58 40 26

คณิตศาสตร์

184

5

7

8

16 49 53 20 27

99

53.94

วิทยาศาสตร์

184

3

7

8

14 25 52 44 32

128

69.61

สังคมศึกษาฯ

184

0

0

2

11 11 17 32 111 160

87.14

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ

184
184

0
2

0 4
10 3

7 17 22 38 95 155
11 8 16 23 102 141

84.38
76.47

การงานอาชีพฯ

184

0

3

1

2

19 34 93

147

79.66

ภาษาต่างประเทศ

184

5

8

7

11 15 24 36 73

133

72.18

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ได้ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึน้ ไป
154
83.45

ภาษาไทย

184

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
0 1 2 6 20 40 40 75

คณิตศาสตร์

184

5

9

11 24 43 43 27 22

92

50.21

วิทยาศาสตร์

184

2

9

10 19 28 45 34 36

115

62.42

สังคมศึกษาฯ

184

0

0

5

33 40 33 24 45

103

55.75

สุขศึกษาฯ

184

0

1

5

11 17 26 32 92

150

81.69

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

184
184

0
0

3
3

3
1

9
5

10 20 45 93 158
10 33 28 101 162

86.05
87.82

ภาษาต่างประเทศ

184

0

2

10 22 16 46 37 50

133

72.34

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๒
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระวิชา
จานวนคน คะแนน
เฉลี่ย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ยร้อยละ
มาตรฐาน

166
166
166
166

40.33
27.76
34.11
39.84

8.95
9.58
10.09
10.67

24.30
16.72
20.55
24.00

จานวนร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ในระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
17.47 72.29 15.06
16.27 75.30 13.25
21.08 68.67 15.06
19.28 72.29 13.25

166

27.23

6.90

16.40

19.88

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ยร้อยละ
มาตรฐาน

71.69

13.25

171
171
171
171

45.41
24.01
30.68
37.71

13.98
1053
6.18
6.99

26.56
14.04
17.94
22.05

จานวนร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ในระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
16.37 70.18 15.79
13.45 75.44 13.45
14.62 70.18 17.54
15.79 70.18 16.37

171

21.39

5.44

12.51

15.79

69.01

17.54

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๓
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
หมายเหตุ
การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559

๒๕๕๕
๗๐.๑๓
๖๔.๓๒
๖๗.๗๖

ปีการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๖๖.๕๙ ๗๑.๑๓
๖๖.๙๖ ๖๖.๐๔
๖๗.๑๕ ๖๙.๔๕

๒๕๕๘
๗๑.๓๖
๖๗.๗๕
๗๐.๑๖

๗๕.๘

๗๒.๑๒

๗๓.๗๔

๗๖.๑๐

77.05

๗๘.๐๓
๗๓.๔๘
๗๔.๓๕
๖๕.๑๙

๗๒.๙๑
๖๙.๑๕
๖๓.๒๔
๖๔.๒๗

๗๕.๓๗
๗๔.๘๑
๗๒.๑๙
๗๑.๙๓

๗๗.๗๐
๗๔.๖๕
๗๒.๐๒
๖๙.๑๔

79.52
75.40
72.74
๖๙.83

เป้าหมาย ปี 2559
๗2.81
68.93
70.86

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๔
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
176

ดีเยี่ยม
163

ดีมาก
13

ดี
0

ผ่าน
0

ไม่ผ่าน
176

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

202

160

42

0

0

202

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

182

149

33

0

0

182

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

173

148

25

0

0

173

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

135

118

17

1

0

135

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

184

174

10

0

0

184

1,052

911

140

1

0

1,052

100

86.60

13.31

0.09

0

100

ระดับชั้น

ร้อยละ

(การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน)

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ประการตามหลักสูตร) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
176

ดีเยี่ยม
176

ดีมาก
0

ดี
0

ผ่าน
0

ไม่ผ่าน
176

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

202

189

13

0

0

202

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

182

164

17

0

0

182

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

173

162

10

0

0

173

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

135

109

26

0

0

135

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

184

168

16

0

0

184

รวม
ร้อยละ

1,052

968

83

0

0

1,052

100

92.02

7.98

0

0

100

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕
การดาเนินงานตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

176
202

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
176
100
0
0.00
0
0.00
0
0.00
189 93.56 15 7.43
0
0.00
0
0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

182

164

90.11

17

9.34

0

0.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

173

162

93.64

10

5.78

0

0.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

135

109

80.74

26

19.26

0

0.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

184

168

91.30

16

8.70

0

0.00

0

0.00

รวม

1,052

968

92.02

84

7.98

0

0.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

176
202

จานวน
176
202

ร้อยละ
๑๐๐.00
๑๐๐.00

จานวน
0
0

ร้อยละ
0.00
0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

182

182

๑๐๐.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

173

173

๑๐๐.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

135

135

๑๐๐.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

184

184

๑๐๐.00

0

0.00

รวม

1,052

1,052

๑๐๐.00

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๖

กลุ่มบริหารงบประมาณ
1. กรอบประมาณการ งบประมาณของโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ
รายการกรอบงบประมาณ
1. เงินงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
2. เงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
สถานศึกษา
2.2 เงินระดมทรัพยากร
2.3 อื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ 2557
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(611 คน)
(533 คน)
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
3,500/ปี 2,138,500
-

3,800/ปี

2,025,400

รวม
(1,144 คน)
4,163,900

-

-

-

-

-

4,163,900

2,138,500

2,025,400

งบประมาณของโรงเรียน
เป็นเงินทั้งสิ้น
4,163,900 บาท
จัดสรรค่าสาธารณูปโภค
จานวนเงิน
731,212
บาท
จัดสรรค่ายานพาหนะ
จานวนเงิน
387,479
บาท
จัดสรรค่าวัสดุสานักงาน
จานวนเงิน
757,119
บาท
(มติในการประชุม : อ้างอิงรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์สู่การจัดทาแผนปฏิบัติการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”)
เงินงบประมาณของโรงเรียนในการดาเนินงานคงเหลือทั้งสิ้น 2,288,090 บาท
งบดาเนินการ ( 90%)
เป็นเงิน
2,059,281 บาท
 วิชาการ (70%)
เป็นเงิน
1,601,663 บาท
 บริหารทั่วไป (20%)
เป็นเงิน
457,618 บาท
 งบสารองจ่าย (10%)
เป็นเงิน
228,809 บาท

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๗
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกิจกรรม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน เก่ง ดี ทุกด้าน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากขึ้นโดยการศึกษาดูงาน
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้
7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๘
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
๑.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ความเป็นเลิศ
พลโลก โดยมีการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ
ทางด้าน ความเป็นเลิศวิชาการ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายที่มีผลการแข่งขัน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะ ทางวิชาการ
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
และประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
7. ร้อยละ 98 ของนักเรียนเกิด
ความรู้ ความชานาญ
ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพมากยิ่งขึ้น คิดเป็น
8. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ ๑๕

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๙
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษา

1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษให้ครูและ
นักเรียน

๓. โครงการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
การคิด

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถ มาตรฐานที่ 5
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
มาตรฐานที่ 10
2. ร้อยละ 80 ชองครูและบุคลากร
มาตรฐานที่ 15
ทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม Hello English /A New
English Word
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมEnglish Camp/ IEP Camp
5. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองจากการเข้าร่วม
2. ร้อยละ 80 ชองนักเรียนสามารถ
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
และวิธีการของตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
5. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ ๑๑
มาตรฐานที่ ๑๔

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๐
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
๔. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ ๑. ร้อยละ 80ของนักเรียนมีทักษะใน มาตรฐานที่ 3
ด้านการคิดอย่าง ผลิตออกแบบด้วยสื่อเทคโนโลยี การออกแบบสื่อด้วยเทคโนโลยีอย่าง มาตรฐานที่ ๔
สร้างสรรค์
ของนักเรียน
สร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๕
2. เพื่อส่งเสริมความคิดอย่าง 2. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

5. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝัง
กิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม สร้างความ
สาธารณประโยชน์ เป็นไทยให้กบั คณะครู บุคลากร
และนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถให้เกิด
ประสิทธิภาพและตระหนักถึง
ความสาคัญของการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม สร้างความ
เป็นไทย
6. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่
อย่างอิสระ
สนใจ ภายใต้แนวคิดที่กาหนด
2. เพื่อส่งเสริมให้เรียนมี
ความสามารถทางด้านภาษา
กล่าวรายงานต่อชุมชนตาม
หลักการวิจัย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ช่วยเหลือสังคมตามรูปแบบที่ได้
ศึกษาค้นคว้า

1. ร้อยละ 80 ของครูบุคลากรและ
นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความเป็นไทยทางด้านการศึกษา
2. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 10

1. ร้อยละ80 ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถ
ตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหา
คาตอบและสรุปองค์ความรู้ได้
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถ
สื่อสาร เขียน และนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ได้ที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 11
มาตรฐานที่ 13

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๑
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
7. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม มาตรฐานที่ 1
สุขภาพ และ
ศักยภาพทักษะการดารงชีวิต กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และ มาตรฐานที่ 5
สุนทรียภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 10
ทางาน สามารถทางานร่วมกับ 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชุมนุม มาตรฐานที่ 11
ผู้อื่นได้
นาฏศิลป์ได้แสดงนาฏศิลป์ไทย
มาตรฐานที่ 15
.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ชม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด การแสดงนาฏศิลป์ไทย
แก่ผู้เรียน
4. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะ
ทางด้านงานศิลปะประเภททัศนศิลป์
5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะ
ทางด้านดนตรีสากล
6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ทักษะทางด้านดนตรีไทย
7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
การตรวจสุขภาพ วัดน้าหนักและ
ส่วนสูง
9. ร้อยละ 80 ของนักเรียน และ
บุคลากรทุกคน มีสภาพแวดล้อมที่ดีๆ
และมีที่ใส่อุปกรณ์ที่ใส่อาหารอย่าง
เหมาะสม สะอาด
10. ร้อยละ 80 ของแม่ค้า มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงร้านค้าโรงอาหาร และ
หาวิธีปูองกันมิให้โรงอาหารสกปรก
11. ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
12. ร้อยละ 50 ของครูและบุคลากร
เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๒
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

13. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
14. ร้อยละ 80 ของผลการดาเนิน
กิจกรรม การรณรงค์ปลูกจิตสานึก
และทักษะในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
15. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
8. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
รักการอ่าน
บุคลากร มีนิสัยรักการอ่านและ
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีนิสัยรัก มาตรฐานที่ 3
การอ่านใฝุรู้ใฝุเรียน
มาตรฐานที่ 10
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทักษะใน มาตรฐานที่ 1
การแสวงหาความรู้จากห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว ผ่านเกณฑ์
การอ่าน
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและ
สื่อสารโดยการพดู หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4. ร้อยละ 30ของห้องสมุด มีสื่อสาร
สนเทศสาหรับบริการ
5. ร้อยละ 100
ของนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีนิสัย
รักการอ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุด
7. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๓
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9. โครงการพัฒนา 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ทางการเรียนของผู้เรียนให้
เรียนของนักเรียน สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อยกระดับของการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น
3. ผลลัพธ์ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
และตามมาตรฐานการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ และอ่านคล่อง
เขียนคล่องของนักเรียน
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
6. เพื่อให้นักเรียนได้ประเมิน
ศักยภาพของตนเอง7. เพื่อหา
แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และทาการวัดผล
ประเมินผล โดยคานึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับดี
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่อ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้าน
การอ่านการเขียน
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนิสัยรักการอ่าน
5. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 13
มาตรฐานที่ 15

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๔
กลยุทธ์ที่ ๒
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. โครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจ ๑.ผลการประเมินผู้เรียนด้าน
มาตรฐานที่ 2
ส่งเสริมการดาเนิน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 5
ชีวิตตามหลัก
ตามแนวพระราชดารัช
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง มาตรฐานที่ 6
เศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ประสงค์ ผ่านในระดับดีขึ้นไปร้อยละ มาตรฐานที่ 14
เรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ๑๐๐
งานธนาคารโรงเรียน ธนาคาร ๒. ผลการประเมินความสาเร็จของการ
ขยะรีโซเคิล Mini Company ดาเนินโครงการส่งเสริมการดาเนินวิถี
และการปลูกผักไร้ดินแบบ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
เคลื่อนที่การปลูกพืช และการ ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐.๘
เลี้ยงสัตว์ได้
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน รู้ และ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทางาน
เข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการ
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติ ปลูกพืช , เลี้ยง
4. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ สัตว์ได้
ได้จากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมี
งานธนาคารโรงเรียน ธนาคาร ความพึงพอใจในการดาเนินการ
ขยะรีโซเคิล Mini Company สหกรณ์
การปลูกผักไร้ดินแบบเคลื่อนที่ 6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน
ที่โรงเรียน นาไปใช้ในการ
7. ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถรู้
ประกอบอาชีพได้
และเข้าใจในวิธีการปลูก
พืชแบบไร้ดิน
8. ร้อยละ 80 ของนักเรียน รู้และ
เข้าใจเรื่อง Mini Company
9. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๕
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อนักเรียนเป็นคนดีของพ่อ
แม่และชุมชน
3. เพื่อนักเรียนมีจิตสาธารณะ
4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการ
ศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

3. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและ
บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและ
บุคลากรมีจิตสาธารณะและดาเนินชีวิต
ในสังคมอย่างสงบสุข
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถ
ปฏิบัติตนตามการเลือกตั้งได้อย่าง
ถูกต้อง
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
7. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นาความรู้
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันใน
และการช่วยเหลือสังคม
8. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแล 1. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครอง
มาตรฐานที่ 2
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
เครือข่ายเข้าร่วมประชุม
มาตรฐานที่ 6
กระบวนการ วิธีการและ
2. ร้อยละ 90 ชองครูที่ปรึกษา
มาตรฐานที่ 11
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้
บุคลากร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ ทุกครัวเรือน
2. เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้ครูที่ 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีปัญหา
ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีโอกาส
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาค
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคทาง
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคน การศึกษา
ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๖

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

อารมณ์ สังคมและสติปัญญามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี
เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
และจบการศึกษาภาคบังคับ”

6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่
ออกกลางคัน กลับเข้ามาเรียน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
7. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย
2. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
3. เพื่อปลูกฝังการแสดงความ
เคารพ
4. เพื่อปลูกฝังมารยาทในการ
พูด
5. เพื่อส่งเสริมการแต่งกายตาม
ข้อตกลงของโรงเรียน
โรงเรียนในด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับ
ความสนุกสนาน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม มาตรฐานที่ 14
โครงการ
2. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
ส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
โครงการในกิจกรรมต่างๆได้
4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๗
กลยุทธ์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีการจัดระบบ
การบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน
3. เพื่อสงเสริมใหครูจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความถนัด และ
ความสามารถของผูเรียน
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เครือข่ายออนไลน์
4. เพื่อให้ได้รับนิเทศกันเองได
และนาภูมิปัญญาทองถิ่นมา
จัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม
5. เพื่อให้นักเรียนมีระดับผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
6 เพื่อให้โรงเรียนมีการ
จัดระบบการวัดประเมินผลตาม
มาตรฐานสากล

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. รอยละ 80 ของครูจัดทาแผนการ
เรียนรูที่สนองความถนัดและ
ความสามารถของผูเรียน บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน
2. รอยละ 80 ของครูมีการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่ออุป
กรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มี
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เครือข่ายออนไลน์
3. มีหลักสูตรได้มาตรฐาน เหมาะสม
กับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น
4. มีรายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ พัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี
5. การวัดผลประเมินผลด้านความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสภาพ
จริง
7. ผลการดาเนินงานโครงการประเมิน
หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ
๙๖
8. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๑๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๘

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพฯในด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน
วิชาชีพ งานช่าง งานคหกรรม
งานเกษตร และงานประดิษฐ์ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบ สามารถทางาน
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
และยังสามารถนาไปประกอบ
อาชีพ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. โครงการพัฒนา 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
สถานศึกษาสู่
และความตระหนักเกี่ยวกับ
อาเซียน
ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มี
ความพร้อมสาหรับนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไป
ประกอบอาชีพได้
2. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนได้
ใช้อุปกรณ์งานช่าง
3. ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนได้ใช้อุปกรณ์งานเกษตร
4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ ๑๐

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ มาตรฐานที่ 10
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ มาตรฐานที่ 15
ประชาคมอาเซียน
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การสื่อสาร
และสารสนเทศ ในการสื่อสาร กับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๙
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนใน
โรงเรียนใช้ภาษาต่างประเทศ
พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ใน
การสื่อสารกับประเทศใน
ประชาคม อาเซียน

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

8. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๔
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. โครงการการ
1. เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
1. ร้อยละ 80 ของครูสามารถ
มาตรฐานที่ 5
ผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณา ประดิษฐ์และพัฒนาสื่อและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 7
ทางการศึกษา
การในการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 10
2. เพื่อให้มีสิ่งอานวยความ
2. ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้สื่อ
สะดวกที่พอเพียงและ อยู่ใน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณา
สภาพที่ใช้การได้ดี
การในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้น
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ใช้สื่อ
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
4. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนได้ใช้สื่อ
หลากหลาย
นวัตกรรมการเรียนรู้
4. เพื่อประดิษฐ์และ พัฒนาสื่อ 5. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและนาไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๐
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการแหล่ง
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 2 ด้านได้แก่ ด้าน
วิชาการ คือ ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
คือ สวนพฤกษาศาสตร์ สวน
เกษตรพอเพียง
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนสาหรับ
โรงเรียนและหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละ 80 มีการสร้างและพัฒนา มาตรฐานที่ 3
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ มาตรฐานที่ 11
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
3. ร้อยละ 80 มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางด้าน ICT
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถรู้
และเข้าใจความแตกต่างของพันธ์ไม้
ต่างชนิดกัน และเห็นคุณค่าของพรรณ
ไม้ท้องถิ่น
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูมี
ความพึงพอใจอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
6. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ 5
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูใน
การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
ภายในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เจ้าของภาษา
3. เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานที่ 7
2. ร้อยละ 100 ของครู มีสื่อ
มาตรฐานที่ 10
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการ มาตรฐานที่ 15
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการ
เรียนการสอน
3. ร้อยละ 90 ชองครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เครือข่ายออนไลน

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๑
โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สามารถจัดการเรียน
4. เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาด้านการเรียน
การสอน ตลอดจนใช้ในการ
ประมวลผลตามความเหมาะสม
ได้

4. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ผลิตสื่อ
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ตลอดจนใช้ในการประมวลผลตาม
ความเหมาะสมได้
5.ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

1. เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางต่อเนื่อง
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
สูงขึ้น
3. เพื่อใหบุคลากรสามารถนา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ
ทางานซึ่งจะเปนผลดีตอองคกร

1. ร้อยละ 80 ของครู บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน
3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
เข้าร่วมศึกษาดูงาน
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 15

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๒
กลยุทธ์ที่ ๖
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้งานสานักงานบริหาร 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
มาตรฐานที่ 7
การบริหาร
ทั้ง 4 ฝุาย มีความถูกต้อง
เอกสารงานทะเบียนและวัดผล
มาตรฐานที่ 8
การศึกษาด้วย
รวดเร็ว โปร่งใส และมี
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมี มาตรฐานที่ 12
ระบบคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน เพียงพอต่อ
2. เพื่อบริการวัสดุสานักงาน
การบริหารงานบุคคล
ให้แก่ฝุาย งาน และกลุ่มสาระฯ 3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลกร
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัสดุ
ครุภัณฑ์สภาพพร้อมใช้งาน
4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
2. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริม 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนและ
มาตรฐานที่ 7
การบริหารการจัด ความร่วมมือในการจัด
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม มาตรฐานที่ 8
ศึกษาแบบมีส่วน การศึกษาของทุกภาคส่วน
ในการดาเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานที่ 12
ร่วม
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมโรงเรียน 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
และชุมชน
บุคลากรตามความต้องการของคณะ
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนา การบริหารงาน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน 4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
การสอนและวิทยากรท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูทา 1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร มาตรฐานที่ 7
และประกัน
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
จัดทารายงานการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 8
คุณภาพฯและนิเทศ คุณภาพการศึกษาของ
(SAR) ประจาภาคเรียน
มาตรฐานที่ 12
การศึกษา
สถานศึกษา
2. ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรมี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูจัด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
หลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ปรับปรุง
สาคัญ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจัด สอน
ทารายงานการประเมินตนเอง 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน
(SAR) ประจาภาคเรียน
ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
4. เพื่อจัดระบบงานประกัน
60
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประสิทธิภาพ
รองรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

5. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประเมินการจัดการศึกษา
จัดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลของ
สถานศึกษาสาหรับการประเมิน
7. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมี
การดาเนินการจัดทาวิจัยทาง
การศึกษา
8.. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาระบบ ICT ใน
ระบบ ICT ใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบ ICT ใน
กลุ่มงานวิชาการ
3. เพื่อพัฒนาระบบ ICT ใน
กลุ่มทั่วไป
4. เพื่อพัฒนาระบบ ICT ใน
กลุ่มงานงบประมาณ
5. เพื่อ จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง
ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ร้อยละ100 ของกลุ่มเปูาหมายมี
ระบบ ICT ในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพไว้ให้บริการ
3. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 13

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๔
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
2. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระการ
1. ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการ มาตรฐานที่ 3
และพัฒนาการ
เรียนรู้มี Best Practice ในการ เรียนรู้มี Best Practice ในการพัฒนา มาตรฐานที่ 7
จัดการเรียนการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการ ผู้เรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 10
สอนด้วยระบบ ICT เรียนรู้
2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
มาตรฐานที่ 13
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการ
ผลงานที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน เรียนการสอนโดย ใช้เทคโนโลยี
กับสถาบันภายนอกทั้งใน
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้
ระดับชาติ จนถึงระดับ
งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
นานาชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ ประสิทธิภาพ
เรียนในแต่ละรายวิชาสูงขึ้น
4. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
สามารถผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่
ยอมรับ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีขั้นตอนดา
เนินการเพื่อยกระดับการ
บริหารโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่มีระบบการอินเตอร์เนตที่
สามารถจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนได้
4. เพื่อนักเรียนมีความรู้และ
นักเรียนมีทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนร
เปูาหมายผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๔๕

ผลการวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการของปีงบประมาณ 2558 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก – ภายใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก
มาตรฐานตามกฎกระทรวง : ผลการจัดการศึกษา
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัว
บ่งชี้

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.)
15 มาตรฐาน

การส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพ

ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

โรงเรียน
มาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.เลิศทางวิชาการ
2.สื่อสารสองภาษา
3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก

ระดับแผนฯ

ระดับโครงการ

. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ และ
สุนทรียภาพ

1. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
2. กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย
3. กิจกรรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทัศนศิลป์
4. กิจกรรมดนตรีสากล
5. กิจกรรมดนตรีไทย
6. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
7. กิจกรรมร้านค้าโรงอาหาร
9. กิจกรรมงานอาหาร และโภชนาการ
8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน
9. กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขยาเสพ
ติด (To be number one

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

.กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
5. กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC)
6.กิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(รับ
สมัครนักเรียน)
7.กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย และปูองกัน
แก้ไขความประพฤตินักเรียน (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัว
บ่งชี้
ผู้เรียนเป็นคนดี

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.)
15 มาตรฐาน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียน
มาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.เลิศทางวิชาการ
2.สื่อสารสองภาษา
3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

๔๖

ระดับแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก

- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ

- โครงการส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(เพิ่มเติม)

ระดับโครงการ
1.กิจกรรมเพชรในดง

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
2. กิจกรรมใจสู่ใจ ด้านภัยยาเสพติด
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3,6
4. กิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม)
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส
3. กิจกรรมวันตรุษจีน
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่
5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(เพิ่มเติม)
8.ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล
1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
ภายนอก รอบ4
15 มาตรฐาน
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมี
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.เลิศทางวิชาการ
ความสามารถในการ อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
2.สื่อสารสองภาษา
คิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
สมเหตุสมผล
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตร

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.เลิศทางวิชาการ
2.สื่อสารสองภาษา
3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

๔๗

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

ระดับแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม -โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา ทักษะด้านการคิด
คุณภาพผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก
-โครงการส่งเสริม
ด้านการคิดอย่าง
สร้างสรรค์

ระดับโครงการ
1. กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์
(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมส่งเสริมการทาโครงงาน
(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรม Science Show(เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตออกแบบด้วย
สื่อเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)

- โครงการส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (เพิ่มเติม)

1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
อิสระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม . โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
สนับสนุนการพัฒนา ทางการเรียนของนักเรียน
คุณภาพผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

1. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้านการอ่านไม่คล่อง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
ภายนอก รอบ4
15 มาตรฐาน
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
ผู้เรียน มีความรู้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
1.เลิศทางวิชาการ
ความสามารถตาม
จาเป็นตามหลักสูตร
2.สื่อสารสองภาษา
หลักสูตร
3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
(21 st)
ICT skill + การ
สื่อสาร 2 ภาษา

ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรัก
การทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.เลิศทางวิชาการ
2.สื่อสารสองภาษา
3.ล้าหน้าทางความคิด
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

๔๘

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

ระดับแผนฯ

ระดับโครงการ
1. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้านการอ่านไม่คล่อง

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต
ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

3 ห่วง
1.พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3.ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2 เงื่อนไข
1.ความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง
2.คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต
ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

- โครงการส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษา

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรม Hello English / A New
English Word
3. กิจกรรม English camp/IEP camp
(เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
4. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบเคลื่อนย้าย
ได้
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
6. กิจกรรม Mini Company (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ทางการเรียนของนักเรียน

-โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพสอดคล้อง
กับท้องถิ่น

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพงานช่าง(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพงานคหกรรม(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพงานเกษตร(เพิ่มเติม)
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ผู้เรียน
เอกลักษณ์
สถานศึกษา
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม
(ภายในสถานศึกษา)
(ภายนอก
สถานศึกษา)

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนว ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

-

-

๔๙

เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

ระดับแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการส่งเสริม อัตลักษณ์
ของนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

- โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
ของโรงเรียน

ระดับโครงการ
1.กิจกรรมปลูกฝังระเบียบการเข้าแถว
การแสดงความเคารพ การรับผิดชอบ
การพูด และการแต่งกาย(เพิ่มเติม)
1. กิจกรรมเอ็งกอ
2. กิจกรรมภาษาไทยกับเพลงไทยลูกทุ่ง

- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ
- โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษา

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

- โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านการคิด

1. กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์
(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมส่งเสริมการทาโครงงาน
(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรม Science Show(เพิ่มเติม)

- โครงการส่งเสริมด้าน
การคิดอย่างสร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(เพิ่มเติม)

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรม Hello English / A New
English Word
3. กิจกรรม English camp/IEP camp
(เพิ่มเติม)

1.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตออกแบบด้วย
สื่อเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
อิสระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม
(ภายในสถานศึกษา)
(ภายนอก
สถานศึกษา)

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
ด้านมาตรการส่งเสริม การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนว ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

-

๕๐

เศรษฐกิจพอเพียง

-

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

ระดับแผนฯ

ระดับโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการส่งเสริมการดาเนิน
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
4. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบเคลื่อนย้าย
ได้
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
6. กิจกรรม Mini Company (เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕๑

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานตามกฎกระทรวง : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัว
บ่งชี้
ด้านคุณภาพครู
ครูเป็นคนดี มีความสามารถ
ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ
ครูมีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
1. คุณภาพวิชาการ – สื่อที่มีคุณภาพ

2.คุณภาพครู สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร TCT
ในการจัดการเรียนการสอน/วิจัย สื่อ
นวัตกรรม
3. ด้านการวิจัย และพัฒนา ในด้าน
ต่างๆ

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน

ระดับแผนฯ

ระดับโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา

- โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
- โครงการแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการส่งเสริม และ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ
นวัตกรรมด้วย ICT (เพิ่มเติม)
3. กิจกรรมอบรมสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการจัดการศึกษา
(เพิ่มเติม)
1. กิจกรรมส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม
พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ
2. กิจกรรมส่งเสริมศึกษาดูงาน

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

- โครงการส่งเสริม และ
พัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ภายใน
สถานศึกษา

1.กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา (เพิ่มเติม)
2.กิจกรรมส่งเสริม แหล่งเรียนรู้
ทางด้านICT (เพิ่มเติม)
3. สวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม)
4. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕๒

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มาตรฐานตามกฎกระทรวง : การบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัว
บ่งชี้
ด้านการบริหารและธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา
การดาเนินงานของผู้อานวยการ
การบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

(Quality System
Management)
1. KM และสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่

2. Best Practices มาใช้
บริการจัดการ

3. TQA

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1. นโยบาย(มี)
2. วิชาการ (หลักสูตร+
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. งบประมาณ(ทาแผนฯ)
4. บริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ระดับแผนฯ
- โครงการส่งเสริมการบริหาร
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

- โครงการส่งเสริมการบริหารการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ระดับโครงการ
1.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
งานสานักงานบริหารวิชาการ
(เพิ่มเติม)
2.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
งานสานักงานบริหารบุคคล
(เพิ่มเติม)
3.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
งานสานักงานบริหารทั่วไป
(เพิ่มเติม)
4.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
งานสานักงานบริหารงบประมาณ
(เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น(เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัว
บ่งชี้

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ด้านการบริหารและธรร
มาภิบาลของสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การดาเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม
การให้ความร่วมมือที่ส่งผล
ต่อชุมชน/สังคม
การให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน/สังคมที่สง่ ผลต่อ
สถานศึกษา

-

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-EP / MEP/ IEP / IB
-หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง
- ระบบการวัดและประเมินผลแบบ
มาตรฐานสากล

๕๓

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

ระดับแผนฯ

ระดับโครงการ

-

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

-

1.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน

- หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- การบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพสอดคล้องกับท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
อาเซียน

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมการวัดผลการศึกษา

โครงการส่งเสริมการบริหาร
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพงานช่าง(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพงานคหกรรม
(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพงานเกษตร
(เพิ่มเติม)
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์
(เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
-

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เชื่อมโยงทุกพื้นที่ / TCT
ห้องเรียนอิเล็กทอรนิกส์มัลติมีเดีย
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้

๕๔

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

สื่อและเหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก

- โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการส่งเสริมการดาเนินวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา

- โครงการแหล่งเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษา

-

โครงการพัฒนาระบบ ICT
ในสถานศึกษา

ระดับโครงการ
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดโรงเรียน
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1. กิจกรรมส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
4. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบ
เคลื่อนย้ายได้
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
6. กิจกรรม Mini Company
(เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา
2.กิจกรรมส่งเสริม แหล่งเรียนรู้
ทางด้านICT
3. สวนพฤกษศาสตร์
4. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ใน
สถานศึกษา
2. .กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
3. กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
4. กิจกรรมพัฒนางาน
คอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบ4
(สมศ.) 20 ตัวบ่งชี้
-

ประกันคุณภาพภายใน (สพฐ.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 มาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

-

๕๕

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์

-

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษา

ระดับแผนฯ
-

โครงการพัฒนาระบบ ICT
ในสถานศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ใน
สถานศึกษา
2. .กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
3. กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
4. กิจกรรมพัฒนางาน
คอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom

- โครงการส่งเสริม และ

1.กิจกรรมส่งเสริม Best
Practices และ สื่อการเรียนรู้ทาง
ระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ทางด้านICT
1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบ ICT

-

ด้านการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ

-

-

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ระดับโครงการ

- โครงการส่งเสริมและประกัน
คุณภาพฯ และนิเทศการศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๖
ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รอบ 3
ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
รายบุคคลดีอยู่แล้วถ้าจะให้ดีขึ้นอีกควรจัดเป็นสารสนเทศ สามารถนาไปใช้ได้อย่างมี
และสุขภาพจิตที่ดี

ประสิทธิภาพ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษามีรูปแบบ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ กิจกรรมที่ชัดเจนผู้เรียนทุกคนมีส่านร่วมอย่างทั่วถึง แต่การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมภายนอกสถานศึกษา ถ้าจะพัฒนาต่อไปสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้
พึงประสงค์
หลากหลาย กาหนดรูปแบบให้ชัดเจน โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม กาหนดไว้ในแผน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
ครูผู้สอนทุกวิชาควรออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นคว้าจากการอ่าน
3.ผู้เรียนมีความใฝุรู้
การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการรักการอ่านควรจัดระบบการติดตามและ
และเรียนรู้อย่าง
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน
ต่อเนื่อง
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนากระบวนการคิด ด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ผู้เรียนคิดเป็นทา
เช่น วิธีผังมโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้
เป็น
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ 1. ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
เรียนของผู้เรียน
และภาษาต่างประเทศ โดย
- ผู้เรียนควรได้รับคาแนะนาจากครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูแนะแนวเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย และเห็นความสาคัญของการสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)และผู้เรียนควรได้รับการฝึกทา
แบบทดสอบดังกล่าวจนเกิดทักษะ
- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้
จากห้องสมุด สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติและทดลองจากห้องปฏิบัติการหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แล้วให้ผู้เรียนสรุปความรู้โดยจัดทาเป็น
รายงานหรือจัดทาปูายนิเทศความรู้ หรือเสนอหน้าห้องเรียน
1. สถานศึกษาควรนาผลการประเมินครู ด้านการพัฒนาครู การจัดทาแผนการจัดการ
6. ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่ เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดทาแบบวัดและแบบทดสอบ ไปเป็นข้อมูลในการจัดทา
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคล และจัดการนิเทศภายในอย่างครบวงจรคุณภาพ
2.ครูควรกาหนดเปูาหมายให้เกิดกับผู้เรียนแต่ละครั้งให้ครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับเวลาที่ตารางสอนกาหนด

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๗
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

6. ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา

3.ครูควรออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคลและพัฒนาการทาง
สมอง
4.ครูควรนาผลการบันทึกหลังสอนมาพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้เต็มศักยภาพ
สถานศึกษาได้จัดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งออกเป็น 4 ฝุาย ได้แก่ วิชาการ
งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมบริหาร
จัดการ มีการดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการดีอยู่แล้ว แต่จะให้ดีขึ้น
อีกควรมี การนิเ ทศ กากับ ติด ตามอยู่ เสมอรวมทั้งน าผลการประเมินมาใช้ให้จ ริ งจัง ให้
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาบทบาทหน้าที่ให้เข้าใจโดยการนิเทศอย่างแท้จ ริง
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนทันที
สถานศึก ษามี ระบบการประกั นคุ ณภาพที่ดี แต่ จ ะพัฒนาต่อ ไปควรพัฒนาครู ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ และควรพัฒนาครูทุกคนให้ทางานหรือ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างจิตส านึกให้ครูทุกคนตระหนักถึงความ
จาเป็นในการทางานอย่างเป็ นระบบ รู้จักการทางานเป็นทีม มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
และให้ครูทุกคนถือเป็นหน้าที่จะต้องปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบวินัย ตามที่
สถานศึกษากาหนด และดาเนินการบรรลุเปูาหมาย แต่การเขียนวิสัยทัศน์นั้นควรมุ่งเน้น
พัฒนาผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียนเป็นหลัก ส่วนด้านอื่นๆ ก็มีได้แต่ไม่ควรมากมัก

8. พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
10. ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
11. ผลการดาเนินการ
โครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาท
สถานศึกษา

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ “การแสดงเอ็งกอ” และดาเนินการได้
บรรลุตามเปูาหมาย แต่ถ้าได้กาหนดไว้ในแผนโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนจะดีมาก และ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)เอกลักษณ์ก็จะได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สถานศึกษาได้ดาเนินการโครงการพิเศษ “โครงการส่งเสริมการดาเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
หรือชุมชนรอบสถานศึ กษาดีอยู่แล้ว แต่จ ะให้ดียิ่งขึ้นอีกควรปฏิบั ติอยู่ตลอดเวลา และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามปัญ หาก็ได้ เพราะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สามารถจัดกิจ กรรมได้
หลากหลาย

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๘
ตัวบ่งชี้
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12. ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและ
พัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา

สถานศึกษาได้มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) จัดทาบันทึก
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น (MOU) กั บ องค์ ก รอื่ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามแนวทางปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ดีอยู่แล้วแต่จะให้ดีขึ้นอีกควรนา
ข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน ) มาทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA ) และ
ควรทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU ) กับหน่วยงานอื่นให้มากเพิ่มขึ้น เพื่อการมีส่วน
ร่วม ควรทาความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕๙

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รอบ 3
กับแผนกลยุทธ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

1. ผู้เรียนมีสุขภาพ
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูล กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน . โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสุนทรียภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ ของผู้เรียนในด้านสุขภาพกายและ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
ดี
สุขภาพจิตเป็นรายบุคคลดีอยู่แล้วถ้า ศักยภาพเป็นพลโลก
จะให้ดีขึ้นอีกควรจัดเป็นสารสนเทศ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
2. กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย
3. กิจกรรมการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทัศนศิลป์
4. กิจกรรมดนตรีสากล
5. กิจกรรมดนตรีไทย
6. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
7. กิจกรรมร้านค้าโรงอาหาร
9. กิจกรรมงานอาหาร และโภชนาการ
8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน
9. กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขยา
เสพติด (To be number one
1.กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
5. กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC)
6.กิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
(รับสมัครนักเรียน)
7.กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย และปูองกัน
แก้ไขความประพฤตินักเรียน (เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

๖๐
กลยุทธ์ระดับโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1.กิจกรรมเพชรในดง
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีรูปแบบกิจกรรมทีช่ ัดเจนผู้เรียนทุกคนมี ศักยภาพเป็นพลโลก
ส่านร่วมอย่างทั่วถึง แต่การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกสถานศึกษา ถ้าจะพัฒนาต่อไป
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้
หลากหลาย กาหนดรูปแบบให้ชัดเจน
โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม กาหนดไว้ใน
แผน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุก
ระดับชั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ทั่วถึง

3.ผู้เรียนมีความใฝุรู้
และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ครูผู้สอนทุกวิชาควรออกแบบการ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการ - โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นคว้า พัฒนาสือ่ นวัตกรรม และแหล่ง
จากการอ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น เรียนรู้ของสถานศึกษา
- โครงการแหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษา
รูปธรรม และโครงการรักการอ่านควร
จัดระบบการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
2. กิจกรรมใจสู่ใจ ด้านภัยยาเสพติด
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3,6
4. กิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม)

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้
2.กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
3.กิจกรรมส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทางด้านICT
(เพิ่มเติม)
4. สวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม)
5. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
6.กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ นวัตกรรม
ด้วย ICT (เพิ่มเติม)
7. กิจกรรมอบรมสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
จัดการศึกษา(เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

3.ผู้เรียนมีความใฝุรู้
และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

ครูผู้สอนทุกวิชาควรออกแบบการ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน - โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นคว้า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
จากการอ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น ศักยภาพเป็นพลโลก
รูปธรรม และโครงการรักการอ่านควร
จัดระบบการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน

4. ผู้เรียนคิดเป็นทา
เป็น

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการคิด ด้วยการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิธี ศักยภาพเป็นพลโลก
ผังมโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้ผ่าน
โครงการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการส่งเสริมทักษะด้านการคิด
- โครงการส่งเสริมด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการ - โครงการแหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษา
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา

๖๑
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด

โรงเรียน
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

1. กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์

(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมส่งเสริมการทาโครงงาน
(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรม Science Show(เพิ่มเติม)
4.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตออกแบบด้วย
สื่อเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)
5.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
2.กิจกรรมส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทางด้านICT
(เพิ่มเติม)
3. สวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ 1. ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
เรียนของผู้เรียน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคม ศักยภาพเป็นพลโลก
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ
โดย
- ผู้เรียนควรได้รับคาแนะนาจาก
ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูแนะแนวเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เรียนรู้
อย่างมีเปูาหมาย และเห็นความสาคัญของ
การสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)และผู้เรียน
ควรได้รับการฝึกทาแบบทดสอบดังกล่าวจน
เกิดทักษะ

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

๖๒
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้าน
การอ่านไม่คล่อง
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส
3. กิจกรรมวันตรุษจีน
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่
5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้

ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(เพิ่มเติม)
8.ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
โอกาสในการเรี
ยนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการ
เรียนของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
แสวงหาความรู้จากห้องสมุด สืบค้นความรู้ ศักยภาพเป็นพลโลก
จากอินเตอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติและทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา แล้วให้
ผู้เรียนสรุปความรูโ้ ดยจัดทาเป็นรายงาน
หรือจัดทาปูายนิเทศความรู้ หรือเสนอหน้า
ห้องเรียน

6. ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

1. สถานศึกษาควรนาผลการประเมิน
ครู ด้านการพัฒนาครู การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การจัดทาแบบวัดและ
แบบทดสอบ ไปเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคล
และจัดการนิเทศภายในอย่างครบ
วงจรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
-โครงการส่งเสริมทักษะด้านการคิด

๖๓

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมส่งเสริมการทาโครงงาน(เพิ่มเติม)
3. กิจกรรม Science Show(เพิ่มเติม)

-โครงการส่งเสริมด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

1.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตออกแบบด้วยสื่อ

เทคโนโลยี(เพิ่มเติม)
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด

โรงเรียน
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(เพิ่มเติม)

1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ

- โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และ
นิเทศการศึกษา

1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สถานศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา
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สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
6. ประสิทธิผลของ
2.ครูควรกาหนดเปูาหมายให้เกิดกับ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการเรียนการ ผู้เรียนแต่ละครั้งให้ครอบคลุมด้าน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้าน ผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพล
สาคัญ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้อง โลก
กับเวลาที่ตารางสอนกาหนด
3.ครูควรออกแบบการเรียนรู้ที่
- โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุ
(เพิ่มเติม)
คลและพัฒนาการทางสมอง
4.ครูควรนาผลการบันทึกหลังสอนมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้เต็ม กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน - โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และ
นิเทศการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัด
ศักยภาพ

๖๔

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้าน
การอ่านไม่คล่อง
1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
1. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา

การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

7. ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
สถานศึกษา

สถานศึกษาได้จัดแผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารโดยแบ่ งออกเป็ น 4 ฝุา ย
ได้ แ ก่ วิ ช าการ งบประมาณ บุ ค คล
และบริ ห ารทั่ ว ไป มี ค ณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มบริ ห าร
จัดการ มีการดูแลรักษาอาคารสถานที่
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ด าเนิ น การดี อ ยู่
แล้ว แต่จะให้ดีขึ้นอีกควรมีการนิเทศ
กากับ ติดตามอยู่เสมอรวมทั้งนาผล

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

- โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ

1.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงาน
สานักงานบริหารวิชาการ(เพิ่มเติม)
2.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงาน
สานักงานบริหารบุคคล(เพิ่มเติม)
3.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงาน
สานักงานบริหารทั่วไป(เพิ่มเติม)
4.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงาน
สานักงานบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม)

8

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

๖๕

ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

7. ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
สถานศึกษา

การประเมินมาใช้ให้จริงจัง ให้
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา
บทบาทหน้าที่ให้เข้าใจโดยการนิเทศ
อย่างแท้จริง งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมถ้าเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไข
อย่างเร่งด่วนทันที

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน - โครงการแหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ และ

สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพที่ ดี แต่ จ ะพั ฒ นาต่ อ ไปควร
พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ และควร
พัฒนาครูทุกคนให้ทางานหรือจัดการ
เรี ยนการสอนอย่ างมีคุ ณภาพ มี การ
สร้างจิตสานึกให้ครูทุกคนตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการทางานอย่ างเป็ น
ระบบ รู้จั กการทางานเป็น ทีม มีการ
พัฒ นาตนเองอยู่เ สมอ และให้ค รูทุ ก
คนถือเป็นหน้าที่จะต้องปรับปรุง การ
ทางานอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

8. พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพ
ภายในโดย
สถานศึกษาและต้น
สังกัด

กลยุทธ์

- โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม

- โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และ
นิเทศการศึกษา

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วน(เพิ่มเติม)
2. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน และวิทยากรท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สถานศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

๖๖
กลยุทธ์ระดับโครงการ

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส
3. กิจกรรมวันตรุษจีน
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่
5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
6. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8.ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
9.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
10.กิจกรรมวิชาการ

2. โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรม Hello English / A New English Word
3. กิจกรรม English camp/IEP camp

3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านการคิด

1. กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์
2. กิจกรรมส่งเสริมการทาโครงงาน
3. กิจกรรม Science Show

4.โครงการส่งเสริมด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์

1.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตออกแบบด้วยสื่อเทคโนโลยี

5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

1.กิจกรรมเพชรในดง

6.โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ

1.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่ม
.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ นๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน

๖๗

กลยุทธ์ระดับโครงการ
7.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
8.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสุนทรียภาพ

1. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
2. กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย
3. กิจกรรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์
4. กิจกรรมดนตรีสากล
5. กิจกรรมดนตรีไทย
6. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
7. กิจกรรมร้านค้าโรงอาหาร
9. กิจกรรมงานอาหาร และโภชนาการ
8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
9. กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขยาเสพติด (To be
number one

8. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

1. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านการอ่านไม่คล่อง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ นๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
1.โครงการส่งเสริมการดาเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖๘
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
4. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบเคลื่อนย้ายได้
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
6. กิจกรรม Mini Company
1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
2. กิจกรรมใจสู่ใจ ด้านภัยยาเสพติด
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3,6
4. กิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม

)

1.กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
5. กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC)
6.กิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(รับสมัคร
นักเรียน)
7.กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย และปูองกันแก้ไข
ความประพฤตินักเรียน (เพิ่มเติม)
1.กิจกรรมปลูกฝังระเบียบการเข้าแถว การแสดงความเคารพ
การรับผิดชอบ การพูด และการแต่งกาย

5. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน

1. กิจกรรมเอ็งกอ
2. กิจกรรมภาษาไทยกับเพลงไทยลูกทุ่ง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับท้องถิ่น

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา

1. โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษา

2. โครงการแหล่งเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา

๖๙
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. กิจกรรมการวัดผลการศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านวิชาชีพสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานช่าง
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานคหกรรม
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานเกษตร
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์
1.กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอาเซียน
2.กิจกรรมวันอาเซียน
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมภาษาไทย
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมภาษาต่างประเทศ
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อคณิตศาสตร์
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุ่มสาระศิลปะ
6. กิจกรรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
1.กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา
2.กิจกรรมส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทางด้านICT
3. สวนพฤกษศาสตร์
4. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ นๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ภายในสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทางวิชาการ และ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

๗๐
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมด้วย ICT
3. กิจกรรมอบรมสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการศึกษา

1. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม
พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ
2. กิจกรรมส่งเสริมศึกษาดูงาน

1.โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ

1. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหาร
วิชาการ
2. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหารบุคคล
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหารทั่วไป
4. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหาร
งบประมาณ

2.โครงการส่งเสริมการบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคส่วน
2. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น

3. โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ
และนิเทศการศึกษา

1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
1. โครงการพัฒนาระบบ ICT ใน
สถานศึกษา

9. ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา

สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบ
วินัย ตามที่สถานศึกษากาหนด และ
ดาเนิ น การบรรลุ เ ปู า หมาย แต่ ก าร
เขี ยนวิสั ยทั ศ น์นั้ นควรมุ่ งเน้น พัฒ นา
ผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็ น หลัก ส่ ว นด้ า นอื่ นๆ ก็ มี ได้ แ ต่ ไ ม่
ควรมากมัก

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษา

10. ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
จนมี เ อกลั ก ษณ์ “การแสดงเอ็ง กอ”
และดาเนินการได้บรรลุตามเปูาหมาย
แต่ ถ้า ได้ก าหนดไว้ใ นแผนโครงการ/
กิ จ กรรม ให้ ชั ด เจนจะดี ม าก และ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามระบบ
บริหารคุณภาพ(PDCA)เอกลักษณ์ก็จะ
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน - โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่งเสริม อัตลักษณ์ของนักเรียน

2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ด้วยระบบ ICT

๗๑
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ในสถานศึกษา
2. .กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
3. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
4. กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom

1.กิจกรรมส่งเสริม Best Practices และ สื่อการเรียนรู้ทาง
ระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านICT

1.
2.

กิจกรรมเอ็งกอ
กิจกรรมภาษาไทยกับเพลงไทยลูกทุ่ง

1.กิจกรรมปลูกฝังระเบียบการเข้าแถว การ
แสดงความเคารพ การรับผิดชอบ การพูด
และการแต่งกาย(เพิ่มเติม)

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
11. ผลการ
ดาเนินการโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทสถานศึกษา

12. ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา

ข้อเสนอแนะ
สถานศึ ก ษาไ ด้ ด าเนิ น การ
โครงการพิเศษ “โครงการส่งเสริมการ
ดาเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
หรือชุมชนรอบสถานศึก ษาดีอยู่แล้ ว
แต่ จ ะให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ควรปฏิ บั ติ อ ยู่
ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ไปตามปัญ หาก็ ได้ เพราะ 3 ห่ว ง 2
เงื่ อ นไข สามารถจั ด กิ จ กรรมได้
หลากหลาย
สถาน ศึ ก ษาไ ด้ มี ก าร จั ด ท า
โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะ
ของสานัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน ) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ร่ ว มกั น (MOU) กั บ องค์ ก รอื่ น และ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามแนวทางปฏิ รู ป
การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.
2552 – 2561) ดีอยู่แล้วแต่จะให้ดี
ขึ้ น อี ก คว ร น าข้ อ เสน อแน ะ ขอ ง
สานักงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
1.โครงการส่งเสริมการดาเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๒
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
4. กิจกรรมปลูกผักไร้ดินแบบเคลื่อนย้ายได้
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
6. กิจกรรม Mini Company

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

2.โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

1.โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ

1. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหาร
วิชาการ
2. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหารบุคคล
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหารทั่วไป
4. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสานักงานบริหาร
งบประมาณ

2.โครงการส่งเสริมการบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคส่วน
2. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านวิชาชีพสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานช่าง
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานคหกรรม
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานเกษตร
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้
12. ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา

ข้อเสนอแนะ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา(องค์ ก ารมหาชน ) มาท า
อย่า งต่อ เนื่อ งตลอดเวลา ตามระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA ) และควรทา
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU ) กับ
หน่วยงานอื่นให้มากเพิ่มขึ้น เพื่อการมี
ส่ ว นร่ ว ม ควรท าคว ามเข้ า ใจแก่
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจเรื่ อ งปฏิ รู ปการศึก ษาใน
ทศวรรษที่สอง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

แผนกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผน
3. โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ
และนิเทศการศึกษา

๗๓
กลยุทธ์ระดับโครงการ
1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๔
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
๒. โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา
๓. โครงการส่งเสริมทักษะด้านการคิด
๔. โครงการส่งเสริมด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
6. โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสุนทรียภาพ
8. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
10. โครงการ ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
12. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน
14. โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
16. โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพสอดคล้องกับท้องถิ่น
17. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
18. โครงการการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
19. โครงการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ภายในสถานศึกษา
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
22. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
23. โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดศึกษาแบบมีส่วนร่วม
24. โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯและนิเทศการศึกษา
25. โครงการพัฒนาระบบ ICT ในสถานศึกษา
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT

ด้านปัจจัยนาเข้า
๑. มีข้อมูลสารสนเทศในการดา
เนินการ
๒. มีความเพียงพอของ
งบประมาณ
๓. ความคิดเห็นของ
กลุ่มเปูาหมายการมีส่วนร่วมอยู่
ระดับดีขึ้นไป
๔. ผลการประเมินด้านการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
ด้านกระบวนการ
มีผลการประเมินความ
เหมาะสมของการดาเนินการอยู่
ในระดับดีขึ้นไป
ด้านผลลัพธ์
ระดับความรู้ / ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเปูาหมายอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๕
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สาเหตุ

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
จุดแข็ง (Strengths : S)
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
ด้านโครงสร้างและนโยบายจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านโครงสร้างและนโยบายจากการวิเคราะห์สรุป
โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และนโยบายการ
ได้ว่า
บริหารงานที่ดี
ด้านคุณภาพผู้เรียนและการบริหาร จากการ
ด้านคุณภาพผู้เรียนและการบริการ จากการวิเคราะห์ วิเคราะห์สรุปได้ว่า
สรุปได้ว่า
นักเรียนยังขาดทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ คิด
โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ และ สังเคราะห์ และประเมินค่าในการเรียนรู้
เป็นระบบ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ด้านครูและบุคลากร จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย มีครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการ
ด้านครูและบุคลากร จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
จัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ครูมีการพัฒนาตน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ หลากหลาย
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญ
ด้านการเงิน จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
กาลังใจ
ในบางครั้งงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอกับ
ด้านการเงิน จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ความต้องการ
โรงเรียนมีระบบการบริการงานการเงินอย่างชัดเจน มี ด้านครุภัณฑ์อาคารสถานที่ จากการวิเคราะห์สรุป
การระดมเงินทุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ว่า
ด้านครุภัณฑ์อาคารสถานที่จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
มีปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องพัฒนาในการจัดการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีจานวนเพิ่มขึน้ ทุกปี
การสอน มีการจัดระบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา จากการ
สอน มีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่าง
วิเคราะห์สรุปได้ว่า
หลากหลาย
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ขาดการ
ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา จากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
วิเคราะห์สรุปได้ว่า
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการ
ประกันคุณภาพทั้งภายใน ภายนอก ทุกฝุายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความเข้าใจ
ในระบบงาน

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๖
ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
โอกาส (Opportunity : O)
อุปสรรค (Threats : T)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์สรุป
เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาการให้บริหารการศึกษาของ ได้ว่า
โรงเรียน ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรมอย่าง
ชุมชนมีแหล่งยั่วยุพฤติกรรมของนักเรียน ชุมชน
หลากหลาย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มี บางแห่งอยู่ใกล้สถานศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประสานงานของโรงเรียนและชุมชนยังไม่ดี
ด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
เท่าที่ควร
ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้การ ด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
สนับสนุนช่วยเหลือทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวลา มีการนาเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดประสงค์รวมทั้ง
ต่าง ๆ
ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู่ ความเข้าใจทาง
ด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
เทคโนโลยี
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ในด้านงบประมาณ มีการกระจายรายได้สู่ชนบท
ชุมชนท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ด้านการเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ใหญ่ และมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่ได้แน่นอน
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทาให้เกิดการ
ด้านการเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สรุป
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอย่างต่อเนือง
ได้ว่า
ชุมชนมีนักการเมืองให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
การเมือง ชุมชน มีปัญหาด้านงบประมาณไม่
เพียงพอในการพัฒนา

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๗
แนวทางพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสาคัญกับนักเรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนได้กาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และโรงเรียนให้มีมาตรฐาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ปลูกฝังนักเรียนด้าน
จริยธรรม คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมุ่งพัฒนาการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่ง ดี ทุกด้าน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
เทคโนโลยี
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากขึ้นโดยการศึกษาดูงาน
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้
๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นอกจากนี้โรงเรียนดงขุยวิทยาคมยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการ
วางแผนพัฒนานักเรียน เช่น การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้อยมาลัยข้อมือ การแสดงเอ็งกอให้พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะ และนาไปประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการกับการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการพัฒนาครู จากหน่วยศึกษานิเทศก์
๒. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาสาระท้องถิ่น
๓. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อสื่อที่เป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์ ดนตรี

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๘

กลุ่มบริหารบุคคล
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
เพศ
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
ชาย
ม.๑
๕
72
ม.๒
๕
92
ม.๓
๕
87
รวม
๑๕
251
ม.๔
5
56
ม.๕
4
56
ม.๖
5
67
รวม
14
179
รวมทั้งหมด
29
430

หญิง
104
110
95
309
117
79
117
313
622

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

176
202
182
560
173
135
184
492
1,052

35
40
36
37
35
34
37
35
36

๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๘๘๓ คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,052 คน
๓) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 1.32
๔) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๕) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๖) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๗) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๓
๘) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๙
ข้อมูลครูและบุคลากร
ผู้บริหาร
ที่

๑
๒
๓

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

อายุ

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 50
นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์ 53
นางรัชดา ผูกพยนต์ 44

วุฒิ

ผู้อานวยการโรงเรียน
กศ.ม.
รองผู้อานวยการโรงเรียน ค.บ.
รองผู้อานวยการโรงเรียน ค.ม.

วิชาเอก

การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การบริหารการศึกษา

ครูประจาการ
ที่

๑
๒
๓
๔
5
๖
๗
๘
๙
๑0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
๒๑
22
23
24

ชื่อ-สกุล

นายดิเรก ผูกพยนต์
นายสุบิน คงเมือง
นายสมหวัง แก้วบท
นายสลัก สุขไพโรจน์
นางระวิวรรณ จอมคา
นางเกื้อกูล เพชรนา
นางอภิญญา แสงนาก
นางรุดดา จันทสิงห์
นางสมวงษ์ รังสีวงษ์
นางดาพวัลย์ บุญมี
นางอัญชลี คงเมือง
น.ส.สุลีมาศ อยู่มา
น.ส.สุภาพ นวลจันทร์
นางวิสุทธิ์ ตันมี
นางนิดดา จันทร์ตรี
นางนันทพร ยอดพันคา
นางเกศินีนาฏ แย้มนิล
นางเบญญาสิริเหล่านภาพร

นางพรพิลาศ วานิช
นางณัฐชยา บุญเรือง
นางณัฐชยาบุญเรือง
นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล

น.ส.ชวนพิศ เหล็กใหล
นางวรารัตน์ ปานดารา

อายุ

อายุ
ราชการ

53
27
53
25
46
17
38
4
๖๐
37
56
32
53
30
๕๓
29
53
30
54
23
50
26
๕7
23
48
24
49
21
51
23
51
20
34
9
33
8
38
15
55
7
๕๔
๖
38 13
27 3
44 20

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการ

กศ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ
วท.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
กศ.บ.
วธ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
คบ.

บริหารจัดการกีฬา
พลศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปกรรม
คหกรรมศาสตร์ฯ
จิตวิทยาแนะแนว
สุขศึกษา
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
การบัญชี
ภาษาไทย
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์ฯ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาการคอมฯ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา

สอนวิชา/ชั้น
พลศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปะ
การงานอาชีพ
แนะแนว
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๑๐ ครั้ง
๑๐ ครั้ง
๑๙ ครั้ง
13 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
9 ครัง้
10 ครั้ง
14 ครั้ง
๙ ครัง้
๑๔ ครั้ง
๙ ครัง้
๑๒ ครั้ง
๑๒ ครั้ง
๑๓ ครั้ง
๑๕ ครั้ง
๑๔ ครั้ง
๑๐ ครั้ง
๑๗ ครั้ง
๑๒ ครั้ง
๕ ครั้ง
๑๓ ครั้ง
12 ครั้ง
11 ครั้ง

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๐
25
26
28
29
30
31
32
3๓
34
35
36
37
๓๘
38
39
40
41
42
43
44
45

นายศราวุธ จันทร์ตา
นายเศรษฐา บุญเสม
นางศิริวิณี แก้วบท
ว่าที่ ร.ต.อมร ละอองศรี
นางมยุรี มูลเดช
นายธานินทร์ ทองคาสุก
น.ส.อาริยา ภิรมศรี
น.ส.สุจิตรา จันทร์มูล
นายไพฑูรย์ เรืองนาม
นางจิรัชยา พันเพา
นายกาธร ชาติอุดม
นายสมนึก ศรีปิ่น
น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม

น.ส.ศรีสุดา จันทร์แปลก
น.ส.ปณิตตรา จันทราพรหม

นางทองใส เขียวดี
นายธวัชชัย ช่วงวิไล
นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
นางพจนี คาแท่ง
นายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ
น.ส.สุภักษร ทองสัตย์

33
39
35
41
35
43
32
28
๔5
35
38
55
37
36
34
36
32
56
34
30
30

8
7
8
6
6
8
6
๘ เดือน
5
5
8
35
1
6
11เดือน
11 เดือน

3
4เดือน
4เดือน
4เดือน
6

ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู

วท.ม.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.
กจ.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
วิทย์ฯการกีฬา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์ไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สัตวศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

ชีววิทยา
พลศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
ดนตรี
นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร

11 ครั้ง
11 ครั้ง
12 ครั้ง
18 ครั้ง
13 ครั้ง
10 ครั้ง
9 ครัง้
13 ครั้ง
14 ครั้ง
15 ครั้ง
16 ครั้ง
13 ครั้ง
14 ครั้ง
13 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
4 ครัง้
11 ครั้ง
3 ครัง้
2 ครัง้

มีครูผู้สอนที่สอนวิชาตรงเอก 45 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มีครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด 45 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
ที่
1
2
3
4
5
6

ชือ่ -สกุล
นายเจริญ แก้วเบี่ยง
น.ส.สุกัญญา เลิศล่อง
นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
นายกิตติ จันทร์ประทาษ

อายุ
๓5
๒8
30
๓8
๓5
๒7

ประสบการณ์
การสอน(ปี)
6
5
5
4
4
2

วุฒิ
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
สังคม
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
สังคม
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์

ในงบประมาณ
ในงบประมาณ
ในงบประมาณ
ในงบประมาณ
ในงบประมาณ
ในงบประมาณ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๑

ลาดับที่
ฝ่ายบริหาร
๑
๒
สายผู้สอน
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จาแนกครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมตามสายงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน(คน)
สายงาน
ชาย
หญิง

รวม

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รวม

๑
๑
๒

๑
๑

๑
๒
๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ ฐานอาชีพ
งานแนะแนว
รวมทั้งหมด

3
๑
3
1*
๒
๒
๔
๑
19

3
๗
4
10*
4
๑
๗
๑
๓๕

๖
๘
7
๑๑*
6
๓
๔
๘
๑
57

*ไม่นับรวมครูชาวต่าวชาติ
ที่มา: งานบุคลากร
10 มิถุนายน 2558

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๒
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ผลงานดีเด่น
สถานศึกษา
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ผู้บริหาร
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ครูผู้สอน
ที่
ชื่อ-สกุล
๑. นายดิเรก ผูกพยนต์

2.

นายสุบิน คงเมือง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ต้นแบบผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นฟลายเวท รองชนะเลิศอันดับ 2 ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่
37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”
2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาวูซู ประเภท
ประลองยุทธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่
37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”
3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอับดับที่ 2 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอับดับที่ 1 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๓
ที่
ชื่อ-สกุล
3. นายเศรษฐา บุญเสม

4.

นายศราวุธ จันทร์ตา

5.

นายสลัก สุขไพโรจน์

6.

นางเกื้อกูล เพชรนา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอับดับที่ 1 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเข้าร่วม
3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับม.4ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2
4. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออก ระดับม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น
ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๔
ที่
ชื่อ-สกุล
7. นางระวิวรรณ จอมคา

8.

นางรุดดา จันทสิงห์

9.

นางสมวงษ์ รังสีวงษ์

10. นางดาพวัลย์ บุญมี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญระดับชั้นม.4ม.6 รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นม.4ม.6 รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญระดับชั้นม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก ปีการศึกษา
2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
๑. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญระดับชั้นม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ระดับชั้นม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๕
ที่
ชื่อ-สกุล
11. นางอัญชลี คงเมือง

๑๒. นางวิสุทธิ์ ตันมี

13. น.ส.สุลีมาศ อยู่มา

14. นางนิดดา จันทร์ตรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. พาทีสร้างสรรค์ ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเข้า
ร่วม
2. พาทีสร้างสรรค์ ระดับม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง
3. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.
ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.
ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย
ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง
ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง
ระดับม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย
ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๖
ที่
ชื่อ-สกุล
15. นางนันทพร ยอดพันคา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
ศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ

16.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

17.

18.

19.

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดการสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดการแสดง
ละครชาดก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3. ได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส
นางเกศินีนาฏ แย้มนิล
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
1 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นางพรพิลาศ วานิช
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การแข่งขัน A Math ระดับม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางณัฐชยา บุญเรือง
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การประกวดละครคุณธรรม ระดับม.1-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การประกวดมารยาทไทย ระดับม.1-ม.3 ได้รบั
รางวัลเหรียญเงิน
3. การประกวดมารยาทไทย ระดับม.4-ม.6 ได้รบั
รางวัลเหรียญทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๗
ที่
ชื่อ-สกุล
20. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒ
นกุล

21. นางวรารัตน์ ปานดารา

22. น.ส.ชวนพิศ เหล็กใหล

23. นางมยุรี มูลเดช

24. นายธานินทร์ ทองคาสุก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
2 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลองระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการแข่งขัน Cross
word ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 และระดับม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

ครูผฝู้ ึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
2558
1. การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
2. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๘
ที่
ชื่อ-สกุล
๒5. น.ส.อาริยา ภิรมศรี

๒6. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี

27. นายไพฑูรย์ เรืองนาม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๑. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันขับร่องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันขับร่องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จ.พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
๓. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันราวงมาตรฐาน
ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จ.พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
4. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันขับร่องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
5. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันราวงมาตรฐาน
ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดละคร
คุณธรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๙
ที่
ชื่อ-สกุล
28. น.ส.สุจิตรา จันทร์มูล

29. นางจิรัชญา พันเพา

30. นายกาธร ชาติอุดม

31. นายสมนึก ศรีปิ่น

32. นางทองใส เขียวดี

33. นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ระดับ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
1 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ
ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. การแข่งขันการเขียนเรียงความคัดลายมือ
ระดับม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. การประกวดมารยาทไทย ระดับม.4-ม.6 ได้รบั
รางวัลเหรียญทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๐
ที่
ชื่อ-สกุล
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
34. น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
ดม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
๑. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.
ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
๒. การประกวดละครคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1
๓. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันราวงมาตรฐาน
ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 4.
4. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดการสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดการแสดง
ละครชาดก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
35. นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
36. นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ระดับม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงินในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
37. นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. การประกวดละครคุณธรรม ระดับม.1.-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๑
ที่
ชื่อ-สกุล
38. นายเจริญ แก้วเบี่ยง

39. นายกิตติ จันทร์ประทาษ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้น
ม.4-ม.6 รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
2. การแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับชั้นม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ระดับชั้นม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก ปีการศึกษา 25581
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
1. การแข่งขัน A Math ระดับม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง
2. การแข่งขัน A Math ระดับม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

นักเรียน
ชื่อ-สกุล
ด.ญ.กาญจนา ทองอยู่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครัง้ ที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่
1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๒
ชื่อ-สกุล
นายอัครชัย เจิมทา

นายณัฐพล นุ่มนาค

ด.ช.กิจศิพัฒน์ คารวะดี
ด.ช.จีรวัฒน์ แช่ลิ้ม
ด.ญ.ตรีรัตน์ แก้วมา
ด.ญ.ธนัฐชา จันทร์นาก
ด.ญ.นสา บุญโฉม
ด.ช.บุญมี นันโท
ด.ช.ภูณรินทร์ ปัตมพรม
ด.ญ.สุกานดา สุทธิศรี
ด.ช.อนุชา แรมเปู
ด.ญ.อาทิตยา แสงประสิทธิ์
น.ส.สุดารัตน์ รู้สมัย
น.ส.สุมาตรา ลูกแก้ว
น.ส.เสาวลักษณ์ เหมือนเพชร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬา
มวยไทยสมัครเล่นรุ่นฟลายเวท พิกัดน้าหนักไม่
เกิน ๕๑ กิโลกรัม ในการแข่งขันนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓7 “นครศรีธรรมราชเกมส์”
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวย
ไทยสมัครเล่นรุ่นฟลายเวท พิกัดน้าหนักไม่เกิน
๕๑ กิโลกรัม ในการแข่งขันนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓7
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดกีฬาวูซู
ประเภทประลองยุทธ ชายไม่เกิน 56 กิโลกรัม
ในการแข่งขันนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓7
“นครศรีธรรมราชเกมส์”
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรา
วงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันกับ 1
กิจกรรมการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมพลศึกษา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬา จ.เพชรบูรณ์

-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันกับ 1
กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ระดับชั้นม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรมพลศึกษา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๓
ชื่อ-สกุล
น.ส.จุฑาริน พาหา
นายฉัตรตุรงค์ ล่องทอง
น.ส.บุษกร สิงโต
น.ส.ปานทิพย์ สุภาพล
น.ส.มนรดา บุญนาม
นายรณภพ สง่าวงค์

น.ส.กนกพร แสงพิมพ์
น.ส.ชิราทิพย์ จิตรมา
น.ส.ธิติยา ดิษฐทอง

ด.ญ.ศศธร อิ่มจันทร์

ด.ญ.ศศิธร ศรียี่ฟุง

น.ส.กรองทอง เขียวงาม
น.ส.จันทิมา มาถาวร
น.ส.โชติรส หนานแก้ว
ด.ช.ธราดล อูปคา
ด.ญ.ปิยาภรณ์ มีศรี
ด.ญ.อภิญญา มาศวิจิตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันกับ 1
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ระดับชั้นม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวน
แก้ว ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันกับ 1
กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-ม.6 งาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอา
เรื่อง (อ่านในใจ) ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญ การแข่งขันการเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท2) ระดับชั้นม.1ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

การสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๔
ชื่อ-สกุล
นายนภัส วัฒนศัพท์
นายปิยทัศน์ คาน้อม
นายภัทรดนัย ดอกนางแย้ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
(ประเภท2) ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา
2558
ด.ญ.ธิติกานต์ ชัยสงคราม
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างผลงาน
ด.ญ.ปริศนา ธรรมกูล
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นม.1ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
น.ส.วนิดา ภู่สิงห์
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 1 ปี2558
ด.ญ.ธัญวรรณ ทองแบบ
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ด.ญ.พนมภา น้อยสอน
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
ด.ญ.วิภาวี มีชานาญ
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ด.ญ.จิราภรณ์ คาแก้ว
-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
ด.ญ.พลอยชมพู ทองประสิทธุ์ วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ญ.สุภาภรณ์ เปล่งกล่า
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นายชนะวุฒิ สิงห์แก้ว
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
นายชาตรี อุ่นแก้ว
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
น.ส.ณิชากร อิ่มคง
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
น.ส.กัลยรัตน์ ไพรสิงห์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น
นายธนภัทร อยู่คง
ม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
นายวิศรุต พาชัย
ด.ช.ชนสรณ์ หลาใจซื่อ
ด.ช.เอกภพ โพธิ์ประจักษ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 มัธยมศึกษา เขต ๔๐
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๕
ชื่อ-สกุล
นายชนะวุฒิ สิงห์แก้ว
นายชาตรี อุ่นแก้ว
น.ส.ณิชากร อิ่มคง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.6
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครัง้
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นายวิศวชิต คาแดง
นายศิวนาถ พรมฉ่า

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

-รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
น.ส.จิรธิดา ทองแร่
-รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม
น.ส.รุ่งทิวา ขาทับทิม
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
น.ส.ลัดดาพร โพธิ์เงิน
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
น.ส.หรรษลักษณ์ สวนหนองปลิง
การศึกษา 2558
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ปราณีดุจศรี
ด.ญ.กิ่งแก้ว ศรีขันชะเมา
-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม
ด.ช.ที่รัก ตู้จารัส
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
ด.ญ.อรชุดา โรจน์แก้ว
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
ด.ญ.อรนุช ยศมา
การศึกษา 2558
ด.ญ.เสาลักษณ์ ตู้จารัส
ด.ช.จักรพงษ์ อุ่นแก้ว
-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย
ด.ญ.โศศิษฐา เณรเถา
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
น.ส.กัญญารัตน์ ควรคานวณ
-รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
นายธีรกานต์ โพธิ์ศรี
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1ปี2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

น.ส.ณิชกานต์ เจ๊กสอน
น.ส.ทิพวรรณ บุญเกิด
นายธันยพร สกุลณี
น.ส.ธิดารัตน์ บัญญัติ
นายนิธิ เทศนวน
นายบุญญฤทธิ์ จันทร์ศิริ
น.ส.ปนัดดา จิโนรส
น.ส.ประกายแก้ว พิมพ์สวย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นม.1-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๖
ชื่อ-สกุล
น.ส.ปิยวรรณ อุทา
น.ส.พรปวีณ์ คาแก้ว
นายพีรพงษ์ มงคลหมาย
นายภูมินทร์ นิยมไทย
น.ส.ลฏาภา เมฆเขียว
น.ส.วันวิสา อักษร
นายศุภกิจ อิ่มหิรัญ
น.ส.สินาภรณ์ จีนฮก
น.ส.สุธาสินี วิทยา
น.ส.สุพรรษา โพธิ์สวัสดิ์
น.ส.สุพัตรา มาขา
น.ส.เกศสุดา ยันสา
ด.ญ.ยุพารัตน์ เด็ดแก้ว
ด.ญ.สิรินาท บุญรักษ์

น.ส.วิไลลักษณ์ นุชเทียน
นายศรชัย ทองศรี
เด็ดชายกิตติกร จินดา

น.ส.เบญจวรรณ ล้าเลิศ

นายชัยพงษ์ ศรีมา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

-รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
ม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-ม.6
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๗
ชื่อ-สกุล
ด.ช.ชินวัตร ชัยชนะ

นายอนุฃา สุขาบูรณ์

นายนาวา ลาวัน
นายบัณฑิต ดีสุข
นายพลวัต ลายปักษ์
นายอัมรินทร์ พุ่มไสว
ด.ช.พงษ์ศักดิ์ คาจีน

ด.ญ.กนกพร คงเพชรศักดิ์

น.ส.มริสา คาแล่น

ด.ช.จีรพัฒน์ สอนราช

ด.ญ.พรชิตา ปานเขียว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีสตริง
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1ปี2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๘
ชื่อ-สกุล
น.ส.ยุพาทินันท์ ศรีหะวงษ์

น.ส.กนกวรรณ ภิรมศรี
น.ส.จันทร์จิรา นวมศรี
น.ส.ชนากานต์ ประถมบุตร
น.ส.นัทวัน บรรดิษฐ
ด.ช.จีราพัฒน์ วงษ์บุตรดี
ด.ญ.จุฑามาศ พรมโยธา
ด.ญ.ณิชกานต์ ทองเพชร
ด.ญ.สุกัญญา ทวีกัน
ด.ญ.สุปรียา เทพยกุล
ด.ญ.พิยดา เกิดยิ้ม

น.ส.ปวีณา นาวะดี

ด.ญ.ดารารัตน์ เทพบุรี
ด.ญ.นุชนาถ กองคา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น
ม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-ม.6 ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
การแสดงตลก ระดับชั้นม.1-ม.6 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๙
ชื่อ-สกุล
นายมีนวัฒน์ วัจรา
น.ส.สุปรียา บุญมา
ด.ญ.ศศิกานต์ อรสิน

น.ส.อิสริยา จันที

ด.ช.ธนวัฒน์ อิทรสาราญ
ด.ญ.ภูรัชญา ใจโอบเอ
ด.ญ.รัตนากร ทองสุข
น.ส.ลลิตา เนียมหอม
น.ส.วิไลพร สายบุญตั้ง
น.ส.สุชานรี สิงห์พัฒน์
น.ส.สุพัตรา เพชรนา
น.ส.สุวรรณนิภา มีดี
ด.ญ.ญาณิศา สุดตาไพรสน
ด.ญ.พรหมภัสสร จันโท
น.ส.ชนานา บัวนวน
นายสาธิต คาเทศ
ด.ญ.ปิยวรรณ ใจตรงสัตย์
ด.ญ.หิรัณยา บัวสนธ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขันตอบปัญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้นม.1-ม.3 ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้นม.4-ม.6 ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพือนที่ปรึกษา (Youth
Counrelor : YC) ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขัน Cross word ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Cross word
ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A Math
ระดับชั้นม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๐
ชื่อ-สกุล
น.ส.ศิริพรรณ รอดชื่น
น.ส.อภิญญา ค่าคูณ
ด.ญ.วิชุดา กงคูคา
ด.ญ.ศิริวรรณ ปานโอ
น.ส.กัญญาพัชร โตเจริญ
น.ส.ศศธร คาจอน
น.ส.ศิริวรรณ บุณเซ่ง
น.ส.อรสา ซื่อสัตย์
น.ส.โสรญา แก้วสีดา

น.ส.คุณัญญา โพธิ์พันธ์
นายอนันตศักดิ์ การภักดี
น.ส.ภัชลีญา นิ่มเปีย
น.ส.วัลลภา จันทร์ดี
น.ส.สาลินี ทองหวล
ด.ญ.ณัฐธิดา น้อยนิ่ง
ด.ญ.สกาวเดือน อุ่นใจ
ด.ญ.สุจิรา ศรีอ่อน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขัน A Math ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคาคม ระดับชั้น
ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคาคม ระดับชั้นม.4ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นม.4ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 ใน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-ม.3
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๑

กลุ่มบริหารทั่วไป
ข้อมูลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายอุเทน ภู่ระหงษ์
รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ น.ส.จารุพักตร์ อุทานิตย์
รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ น.ส.วิไลพร สายบุญตั้ง
รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ น.ส.วนิดา ภู่สิงห์
รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายธนิศร เจริญนัทศรี
ข้อมูลนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จานวน
๕ คน
1 คน
2๔ คน
2 คน
5 คน
3 คน
1 คน
๒ คน
4 คน
๒ คน
๕ คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์
รวม

1 คน
4 คน
5 คน
2 คน
7 คน
7๓ คน

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๒
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สถาบันการศึกษา

คณะ

๑
๒

น.ส.นรินท์พร พงษ์ประยูร
น.ส. กัญญรัตน์ ควรคานวณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

3
4

นายอนันดา วุฒวรรณะ
น.ส.ภัทรภรณ์ ชมเชย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5
6

น.ส. ภัชลีญา นุ่มเปีย
นายอรรถพล สุทธิประภา

7

น.ส.วิชุดา มาขา

8

น.ส.ชนาการนต์ เอียงประโคน

9

น.ส.ธนพร แก้วพนธ์

10

น.ส.ดลชา นุษศาสตร์

11

น.ส.กนกวรรณ ภิรมย์ศรี

12

น.ส.นฤมล พิกุล

13

น.ส.มาริษา ชวัญหอม

14

น.ส.จิตรลดา โสรี

15

น.ส.วิรัญยา บุญนูน

16

นายกฤษดา ศรีหะวงษ์

17

น.ส.รัตนภรณ์ แสงแก้วสุข

18

น.ส.ปนัดดา อ่นละมัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยการสาธารสุข
สิรินธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณะสุข
ศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสาธารณะสุข
ศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

สาขา

เทคโนโลยีการอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
การท่องเที่ยว
สาขาธารณสุขชุมชน
สาขาการตลาด

คณะนิเทศศาสตร์

สาชาประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาพัฒนาสังคม

คณะนิเทศศาสตร์

สาชาประชาสัมพันธ์

คณะวิทาการจัดการ

สาขาการตลาด

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาเกษตรศาสตร์
(คหกรรม)
สาขานิติศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาพัฒนาสังคม
สาขาการตลาด

สาขานิติศาสตร์
สาขาการท่องเที่ยและ
การโรงแรม

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๓
ลาดับที่

19
20

ชื่อ - สกุล

น.ส.วันทนา มีสงฆ์
น.ส.กาญจนา ไพรสิงห์

21

น.ส.ปฏิติมาภรณ์ บุญสวัส

22

น.ส.สุดารัตน์ รู้สมัย

23

น.ส.เบญจวรรณ ล้าเลิศ

24

น.ส.ปิยะมาศ กวางทอง

25

นางสาวเสาวลัษณ์ เหมือนเพชร

26

นางสาวกิตติยา สมฤทธิ์

27

นางสาวนภา มุ่งคีมกลา

28

นางสาวนฤภร พุฒทอง

29

นายศุภชัย ปัดภัย

30

นายฤชานนท์ หลาบหนองแสง

31

นางสาววิลาวัลย์ พันสาโรง

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

33
34

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
นางสาวหรรษลักษณ์ สวนหนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปลิง
นครสวรรค์
นางสาวเจนอักษร สมสุข
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นายศักดิ์ชัย มีชานาญ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

35

นายธันยพร สกุลนี

32

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะ

คณะวิทาการจัดการ

สาขา

สาขาการตลาด

คณะมนุษยศาสตร์และ สาขารัฐศสาตร์ การเมือง
สังคมศาสตร์
การปกครอง
คณะครุศาสตร์
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ สาขารัฐศสาตร์ การเมือง
สังคมศาสตร์
การปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และ
สาขาศิลปกรรม
สังคมศาสตร์
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(คหกรรม)
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(คหกรรม)
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(คหกรรม)
คณะมนุษยศาสตร์และ สาขารัฐศสาตร์ การเมือง
สังคมศาสตร์
การปกครอง
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(การจัดการเกษตร)
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(คหกรรม)
คณะ
สาขาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
(พืชศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์และ สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการท่องเที่ยและ
การโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการท่องเที่ยและ
การโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๔
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สถาบันการศึกษา

คณะ

สาขา

36

นางสาววิลาวันย์ มิ่งบุรี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะรัฐศาสตร์

37
38
39
40
41

นางสาวปนัดดา แซวหยวก
นางสาวนิลาวรรณ ราชสีห์วงค์
นายวชิรวิทย์ ทวีสิน
นางสาวปารถนา พยัฒษา
นางสาวโสภาพรรณ โนนสูง

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

คณะการจัดการธุกิจ

42

นางสาวกฤษณา เทศนวน

คณะศิลปศาสตร์

43

นางสาวธัญวรัตน์ เทพบุรี

คณะศิลปศาสตร์

สาขาธุรกิจการบิน

44

นางสาวอัษรา กวางทอง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว
สาขาธุรกิจการบิน

45

นางสาวประกายวรรณ พลอยไป มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะสาธารณะสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์

46

นางสาวชลิดา เพ็งผล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะศิลปศาสตร์

47

นางสาวบุษกร สิงโต

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะศิลปศาสตร์

48

นางสาวอภิชญา ภิณโญสุข

คณะการบัญชี

49

นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์ศรี

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาปฐมวัย

50

นางสาวศิวะพร แสนยศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

51

นางสาววนัชพร สิงห์เทศ

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

52

นางสาวโสรญา แก้วสีดา

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

53

นางสาวลัดดาพร โพธิ์เงิน

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

54

นางสาวนฤมล คาวงษ์

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ
บริหารธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการเมืองและการ
ปกครอง
สาขาการจัดการ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๕
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สถาบันการศึกษา

คณะ

สาขา

55

นางสาวศิริกัยญา ปักษี

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

56

นายธวัชชัย อ่อนราช

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

57

นายปิยทัศน์ คาน้อย

คณะครุศาสตร์

58

นางสาวณัฐฌา ผูกพยนต์

คณะครุศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์

59

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราณีดุจศรี
นางสาวรุ่งทิวา ชาทับทิม

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการท่องเที่ยว

60
61

นางสาวดวฤทัย ทวัทรัพย์

62

นางสาวสุกัญญา ศรีทน

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาออกแบบนิเทศ
ศิลป์
สาขาการบัญชี

63

นางสาวสุมิตรา ปูองเขต

คณะครุศาสตร์

สาขาภาษาไทย

64

นางสาวปัทมา จันทร์ย้อย

คณะมนุษย์ศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์

65

นางสาวณัฐนันทร์ มั่นสนธิ์

คณะมนุษย์ศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์

66

นางสาวมนโธ มะโพงเพ็ง

คณะครุศาสตร์

สาขาภาษาไทย

67

นายยุทธพล รุ่งแจ้ง

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการจัดการกีฬา

68

นายณัฐพล นุ่มมาก

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการจัดการกีฬา

69

นางสาวรัตนาพร สิมมาลา

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการจัดการกีฬา

70

นายนันทชัย กวนปัดชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์

สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
สาขาการจัดการ
บริหารธุรกิจอาหาร
สาขาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

สาขา สุขศึกษาและพล
ศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๖
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สถาบันการศึกษา

71

นายอภิเดช สีจันทร์

72

นางสาวดารณี แก้วใส

73

นางสาววนัชพร สุริยา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี

คณะ

สาขา

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการจัดการกีฬา

คณะครุศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๗
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายพิชัย
เกิดยิ้ม
พ.ต.ท. บรรจบ ลิมประมาศ
นางทัณฑิมา ทองอิ่ม
นายวรโชติ
สุคนธ์ขจร
นายศราวุธ วงค์คาจันทร์
นายสรศักดิ์ วิภาจักษณกุล
นายกฤตภาส นิลมูล
นายวิทยา
ลิ้มทองไพศาล
นายเพชร
ผดุงโกเม็ด
นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล
พระครูดิเรก อาวุธปัญโญ
พระครูโอภาสพัชรสาร
นางเยาวภา โพธิ์ศรี
นางเกื้อกูล เพชรนา
นางจุฑามาศ เหล็กคา
นายสมบัติ สมสัย
นางอุไร
เส็งหนองแบน
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๘
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่าย
๑. นายสมาน โกษาจันทร์
๒. นายสิงห์ แสนสุข
๓. นางอานวย พรหมอินทร์
๔. นางอัญชสา ทองอิ่ม
๕.
นายคาพัน ศรีหะวงษ์
๖.
นายมณี ปูองท้าว
๗. นายสมหมาย ยาเกิ้น
๘. นายอ่อนสี คาน้อม
๙.
นายประมวล คนธรรพ์
๑๐. นายสมบูรณ์ วันอุบล
๑๑. นายเด่น ฉิมจีน
๑๒. นางอานวย โครตภูงา
๑๓. นางศิวปรียา สีนวน
๑๔. นายสมศักดิ์ ภู่บุญ
๑๕. นางสาคร กระแสทิพย์
๑๖. นางบังอร ทองยัง
๑๗. นางรุ่งทิวา นาคอินทร์
๑๘. นางสนิท อินแบน
๑๙. นายสุเทพ ทองแบบ
๒๐. นางวรรณา แสงอ่อน
๒๑. นางสาวลาพูน โนนตะพา
๒๒. นางสังวาล ขุนสาร
๒๓. นางละออ ขาทับทิม
๒๔. นางละคร สายบุญตั้ง
๒๕. นางจิราภรณ์ อ่อนสุข
๒๖. นางสาวสมฤดี เขียนทิม
๒๗. นายสมชาย ทองหยิบ
๒๘. นางหนูละมัย มากุ้ง
๒๙. นายสมเกียรติ ฮวดบารุง
๓๐. นางศุภจลิน เพื่อนประเสริฐ
๓๑. นายทะนงศกดิ์ ตรีกุย
๓๒. นางรุงอรุณ เทศนวน
๓๓. นางทองม้วน ผึ้งสวัสดิ์
๓๔. นางบัวขาว อุ่นใจ

ประธามกรรมการ
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
รองประธานคนที่ ๓
รองประธานคนที่ ๔
รองประธานคนที่ ๕
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๑
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่ ๑
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่ ๒
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่ ๑
ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่ ๒
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ ๑
ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ ๒
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๙
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นางหนูคิด ระดมสุข
นางพิทยาภรณ์ จาปาด่วน
นางทา ผันแปล
นางสมนึก ศิริ
นางสไบทิพย์ อินงาม
นางสวา จิโนรส
นายยุติ ศรีประเสริฐ
นายสมชาย ชาลีรินทร์
นายสุพจน์ คันที
ประมอน ปูอมแช่ม
นางสุปราณี
ละมูล
นายสนั่น ชาภักดี
นายชัย สุววรณสุข
นางสาวกาญจนา เย็นเอง
นางราตรี ขาบุญ
นายสุนทร ควรคานาม
นางลาไพ สุขมาตร
นายสมหมาย ทีแสงแดง
นางสาวจิราภรณ์ อนุมาศ
นางนิด จันทรา
นางยุ ยันทะวาย
นายพร พรหมอินทร์
นางไพบูลย์ ทาระกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะที่ปรึกษา

๑. นายวิเศษ
๒. นายปิ่นโมฬี
๓. นางรัชดา

ปิ่นพิทักษ์
จันทสิงห์
ผูกพยนต์

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑๐
ผู้สนับสนุนข้อมูล
๑. นายสมหวัง
๒. นางเบญาสิริ
๓. นางวิสุทธิ์
๔. นางเกื้อกูล
๖. นางจิตโสภิญ
๗. นายศราวุธ
๘. นางสาวอาริยา

แก้วบท
เหล่านภาพร
ตันมี
เพชรนา
ธนากรพิพฒ
ั นกุล
จันทร์ตา
ภิรมณ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
หัวหน้างานแผนงาน

คณะผู้จัดทา
๑. นางเกศินีนาฏ
๒ .นางพรพิลาศ

แย้มนิล
วานิช

หัวหน้างานสารสนเทศ
คณะทางาน

