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๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียน ขุนทะเลวิทยาคม ต้ังอยู ่หมู่ที่ ๓ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๕๐๕๐๘ โทรสาร ๐๗๕-๗๖๔๕๗๖ 

e-mail: khunthalay@hotmail.com website: www.kuntalay.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดต้ังโรงเรียน เดิมเป็นที่ต้ังของโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ช่ือโรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์) และชาวบ้าน

ต้องการโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล สังกัดกรมสามัญศึกษา จึงพยายามด าเนินการเพ่ือให้ได้มา และได้

ก่อตัง้ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

การจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  มี 2 รูปแบบ  คือ การจัดการศึกษาในระบบ  

และการศึกษานอกระบบ  ดังน้ี 

รูปแบบที่ ๑ นักเรยีนปกติเป็นนักเรยีนที่จัด การเรียนการสอน ต้ังแต่วันจันทรถ์ึงวันศุกร์ 

รูปแบบที่  ๒ นักเรยีนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส เป็นการจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย

การศึกษาทางเลอืกเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและที่เสยีโอกาสทางการศึกษาไดม้ีโอกาสจบ

หลักสูตรพร้อมรุน่ โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

๑) จ านวนบุคลากร  

ต าแหน่ง จ านวน (คน) รวม (คน) 

ผู้บรหิาร ผู้อ านวยการ ๑ ๑ 

รองผู้อ านวยการ - 

ครูและบุคลากร ครูผู้สอน ๑๘ ๒๓ 

พนักงานราชการ - 

ครูอัตราจ้าง ๓ 

ลูกจ้างประจ า - 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 

รวม ๒๔ 
 

๒) ข้อมูลผู้บรหิาร   

  (๑) ผู้อ านวยการ  

  นายเลศิชาย  ขอจิตต์เมตต์  อายุ ๕๗ ป ี อายุราชการ ๓๕ ปี  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๑๐๕๓๖๕  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  

 วุฒกิารศึกษาสูงสุด   ศษ.ม.   สาขา   การบรหิารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนีต้ั้งแต่ 

 วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบันเปน็เวลา ๕  ป ี  ๕   เดอืน 

 (๒) รองผูอ้ านวยการ (ที่ได้รับแต่งต้ัง)    จ านวน.......-........คน   ได้แก่ 

   ช่ือ-สกุล..............-........วุฒกิารศึกษาสูงสุด..........-........... 

   ช่ือ-สกุล..............-.......วุฒิการศึกษาสูงสุด...........-........ 

๓) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 (๑) ครูผู้สอน 
  

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 

๑ นางรัตนา 

  ไตรยวงศ์ 

๕๙ ๓๔ ครู 

ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสตูร 

การสอน 
สังคมฯ 

ม.๑,๓,๕,๖ 

๕/๖๘ 

๒ นางชัชฎาภรณ ์

  เกียกสูงเนิน 

๖๐ ๓๓ ครู 

ช านาญการ 

กศ.บ. สุขศึกษา สุขศกึษา 

ม.๑-๖ 

๓/๒๔ 

๓   นายสมศักดิ ์

      จอกทอง 

๕๙ ๓๘ ครู 

ช านาญการ 

ค.บ. พลศึกษา ศิลปศึกษา 

ม.๑-๖ 

๒/๒๔ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 

๔ นายจรัญ 

  อินทมุสิก 

๕๘ ๓๗ ครู 

ช านาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.๑,๔ 

๒/๓๒ 

๕ นางเบญจพิศ 

  พรหมสุวรรณ 

๖๐ ๓๖ ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.๑-๖ 

๔/๔๘ 

๖ นางสาวจุฑาภรณ์ 

  เจษฎารมย์ 

๓๐ ๖ ครู 

ค.ศ.๑ 

ศษ.ม. การบรหิาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.๔-๖ 

๔/๖๔ 

๗ นางประยูรศรี 

  คงจันทร์ 

๕๑ ๒๖ ครู 

ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ม.๑-๓ 

๗/๙๖ 

 

๘ นางสาวนภาพร 

  หนูสม 

๕๑ ๒๖ ครู 

ช านาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. การตลาด การงานอาชีพ 

ม.๑-๖ 

๖/๕๖ 

๙ นางสาวอรอุมา 

  เทียนิระมล 

๔๗ ๒๔ ครู 

ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วทิยาศาสตร์ 

ม.๑-๓ 

๕/๔๘ 

๑๐ นางนภวรรณ 

  คงอินทร์ 

๔๗ ๒๔ ครู 

ช านาญการ 

วท.บ. จิตวิทยาการให้

ค าปรึกษา 

แนะแนว 

แนะแนว 

ม.๑-๖ 

๙/๑๐๘ 

๑๑ นางลัดดาวัลย์ 

  แก้วสองดวง 

๕๗ ๒๖ ครู 

ช านาญการ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 

ม.๑-๖ 

๔/๔๘ 

๑๒ นางสาวจติรา 

  เภรีพาส 

๓๕ ๙ ครู 

ช านาญการ 

ศษ.ม การบรหิาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑-๖ 

๒/๓๒ 

๑๓ นางสุวรรณา 

  หัตประดิษฐ์ 

๓๘ 9 ครู คศ.๑ วท.บ วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วทิยาศาสตร์ 

ม.๔,๕,๖ 

๒/๓๒ 

๑๔ นายจารุวัฒน์ 

  เขียวกุ้ง 

๓๑ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบรหิาร

การศึกษา 
พลศึกษา 

ม.๑-๖ 

๖/๕๒ 

๑๕ นายวงศกร 

   พรหมทอง 

๒๘ ๒ ครู ผู้ช่วย ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา 

ม.๑,๔,๕ 

๔/๗๒ 

๑๖ นางณิชปัทม์ 

   โพธแิพทย์ 

๓๓ ๗ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.๒,๓,๕,๖ 

๒/๓๒ 

๑๗ นางสาวภารดี 

   หริัญประจักษ์ 

๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.๒,๓,๕,๖ 

๓/๔๐ 

๑๘ นางสาวกนกวรรณ 

เกือกแก้ว 

๒๘ ๓ 

เดือน 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน - ๔/๔๒ 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      ๑๗   คน  คดิเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   -      คน  คดิเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
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    (๒) ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวอนุสรา 

   โอฬาร์พฤกษ์ 

๓๒ ๗ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ข.ว.สร้างโอกาส นอก

งบประมาณ 

๒ นางสาววลัยพร 

   ศรีอุลิต 

๓๖ ๖ ศศ.บ. สื่อสารมวลชน ข.ว.สร้างโอกาส นอก

งบประมาณ 

๓ 

 

นางสาวกัณฐมณี   

วรเมธวิชยุตม ์

๒๔ ๔ เดือน ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.๑,๔,๕ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๒ 

นอก

งบประมาณ 

 

๔) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๖%

๒๔%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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๕) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)์ 

๑. บรหิารการศึกษา ๑ - 

๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๖ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๒ ๑๒ 

๔. ภาษาไทย ๓ ๑๔ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๘ 

๖. สังคมศึกษา ๓ ๑๒ 

๗. ศิลปะ ๑ ๙ 

๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๑ ๑๕ 

๙. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔ ๑๒ 

๑๐. ภาษาจีน ๑ ๖ 

๑๑. จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา 

แนะแนว 

๑ ๖ 

  

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน   ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ) 

 จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งส้ิน ๓๖๗ คน โดยจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้

(๑) จ านวนนักเรยีน ระบบปกติ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ รวม ๘๗ คน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 

 

เพศ รวม 

(คน) 

เฉลี่ยต่อห้อง  

(คน)  ชาย (คน) หญิง (คน) 

ม.๑ ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑๕ : ๑ 

ม.๒ ๑ ๑๗ ๘ ๒๕ ๒๕: ๑ 

ม.๓ ๑ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๒๗ : ๑ 

รวม ม.ต้น ๓ ๓๘ ๒๙ ๖๗  

ม.๔ ๑ ๓ ๕ ๘ ๘ : ๑ 

ม.๕ ๑ ๖ ๒ ๘ ๘ : ๑ 

ม.๖ ๑ ๑ ๓ ๔ ๔ : ๑ 

รวม ม.ปลาย ๓ ๑๐ ๑๐ ๒๐  

รวมทั้งหมด ๖ ๔๘ ๓๙ ๘๗  
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(๒) จ านวนนักเรยีน โครงการ ข.ว. สร้างโอกาส ปีการศกึษา ๒๕๖๐ รวม ๒๘๐ คน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 

 

เพศ รวม 

(คน) 

เฉลี่ยต่อห้อง  

(คน)  ชาย (คน) หญิง (คน) 

ม.๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ : ๑ 

ม.๒ ๑ ๙ - ๙ ๙ : ๑ 

ม.๓ ๔ ๙๒ ๒๙ ๑๒๑ ๓๐ : ๑ 

รวม ม.ต้น ๖ ๑๐๒ ๓๐ ๑๓๒  

ม.๔ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ : ๑ 

ม.๕ ๑ ๑๓ ๔ ๑๗ ๑๗ : ๑ 

ม.๖ ๔ ๙๘ ๓๑ ๑๒๙ ๓๒ : ๑ 

รวม ม.ปลาย ๖ ๑๑๒ ๓๖ ๑๔๘  

รวมทั้งหมด ๑๒ ๒๑๔ ๖๖ ๒๘๐  

 

 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรยีนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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 ๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

(๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43 27.79 22.05 29.23

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.51 29.55 26.72 32.76

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี 48.77 30.14 26.55 32.47

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 30.45 26.3 32.28
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 37 28.57 22.75 17.5 23.96

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.27 35.89 27.02 25.18 29.64

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 34.7 28.31 24.53 29.37
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 (๓) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 

(๔) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 40.31 35.09 18.37 21.16 30.96

ปีการศึกษา 2559 38.06 29.16 23.03 17.82 27.06

ปีการศึกษา 2560 37 28.75 22.75 17.5 23.96
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 37.84 40.77 26.67 24.94 30.17

ปีการศึกษา 2559 38.38 42.13 26.08 21.22 28.81

ปีการศึกษา 2560 43 0 27.79 22.05 29.91
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 ๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

(๑) แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 ๑. ห้องสมุดมีขนาด  ๒๔๖  ตารางเมตร  หนังสอืในห้องสมุด  จ านวน  ๖,๒๘๒  เลม่ 

 ๒. การสบืค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ  ดวิอี ้

 ๓. จ านวนนักเรยีนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี ้ คิดเป็น  ๙๐  คน/วัน สูงสุด  เดอืน   

สงิหาคม  ต่ าสุด  เดอืน  พฤษภาคม                                                       

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด ๑๒๘ ตร.ม. ๔๐ 

๒. ห้องสมุด  ขนาด  ๒๖๔  ตร.ม. ๑๘๐ 

๓. ห้องคอมพิวเตอร์  ขนาด  ๘๘  ตร.ม. ๔๘๐ 

๔.  ห้องวิทยาศาสตร์ ๑๘๐ 

๕.  ห้องภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

๖.  ห้องพยาบาล ๓๐ 

๗. ห้องเรียน DLIT ๓๖๐ 
 

(๒) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

วัดสรรเสริญ ๑๐ 

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ๓ 

ชุมชนบ้านคีรีวง ๒ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ 

ถ้ าน้ าศรีธรรมโศกราช ๑ 

ศาลหลักเมือง ๑ 

วัดสระเรียง ๑ 

หอพระอิศวรหอพระนารายณ์ ๑ 

ก าแพงเมืองเก่า ๑ 

สระศรีปราชญ์ ๑ 

หอสมุดพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ๑ 

เจดยัีกษ์ ๑ 

ศาลาประดูห่ก ๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ ๑ 

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ๑ 

วิหารสูงหอพระสูง ๑ 

กลุ่มผ้าบาตกิ ๑ 

กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ๑ 

กลุ่มสมุนไพร ๑ 

กลุ่มทุเรียนกวน ๑ 

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ๑ 

มโนราห์ ๑ 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านคดศอก ๑ 

กลุ่มประดษิฐ์ดอกไม้ดิน ๑ 

กลุ่มแม่บ้านขุนทะเล ๑ 

ผลติภัณฑ์อิฐบล็อก ๑ 

ผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ๑ 
 

๓) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศกึษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู

และนักเรยีน 

  ๓.๑ ช่ือ-สกุล นายสมบูรณ์  สนิสมบูรณ์  ให้ความรูเ้ร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  สถิติการให้

ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๖   ครัง้/ป ี

  ๓.๒ ช่ือ-สกุล  นายสนิท  จันทิปะ  ให้ความรู้เร่ือง การร ามโนราห์  สถิติการให้ความรูใ้น

โรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๑๐   ครัง้/ป ี

  ๓.๓ ช่ือ-สกุล  นายจรวย  แก้วสองดวง  ให้ความรู้เรื่อง ผลติภัณฑ์อิฐบล็อก  สถิติการให้

ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๕   ครัง้/ป ี

  ๓.๔ ช่ือ-สกุล  นายชาญชัย  จันทรจ์รุง  ให้ความรูเ้ร่ือง การท าผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  

สถิติการให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๕   ครัง้/ป ี

  ๓.๕ ช่ือ-สกุล  นางเยือ้ง  จันทิปะ  ให้ความรู้เร่ือง การช้าน้องรอ้งเรือ สถิติการให้ความรู้

ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๔   ครัง้/ป ี

  ๓.๖ ช่ือ-สกุล  นายวีระ  เขนย  ใหค้วามรูเ้ร่ือง กลุ่มหัตถกรรมพืน้บ้าน สถิติการให้ความรู้

ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๔   ครัง้/ป ี
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  ๓.๗  ช่ือ-สกุล  นายไพโรจน์  สุขเมตตา  ให้ความรู้เรื่อง กองทุนข้าวสารหมู่บ้าน สถิติการ

ให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๓   ครัง้/ปี 

  ๓.๘  ช่ือ-สกุล  ประชีพ  ไชยรักษ์  ให้ความรูเ้ร่ือง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านคดศอก สถิติ

การให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๓   ครัง้/ปี 

  ๓.๙  ช่ือ-สกุล  นายโสภณ  พรหมแก้ว  ใหค้วามรูเ้ร่ือง การเลี้ยงสุกร สถิติการให้ความรู้

ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๓   ครัง้/ป ี

  ๓.๑๐  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานสกา  ให้ความรูเ้ร่ือง โรคและสุขภาพ  สถิติการให้

ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๖   ครัง้/ป ี

  ๓.๑๑  เจ้าหน้าที่ต ารวจอ าเภอลานสกา  ใหค้วามรู้เรื่อง กฎจราจรและยาเสพติด   สถิติ

การให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๖   คร้ัง/ปี 

  ๓.๑๒  ทหารจากค่ายวชิราวุธ  ใหค้วามรูเ้ร่ือง ยาเสพติด  สถิติการให้ความรูใ้นโรงเรียน

แห่งน้ี จ านวน   ๓   ครัง้/ป ี

  ๓.๑๓ เจ้าอาวาสวัดสรรเสริญ (สอ)  ให้ความรู้เรื่อง พิธกีรรม, ศาสนาพิธี, วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา  สถิติการให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน   ๖   ครัง้/ป ี

 

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 

เงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๗๑๘.- บาท งบด าเนินการ/เงินเดอืน -

ค่าจ้าง 

๑๐,๒๗๑,๗๑๗.- บาท 

เงินนอกงบประมาณ ๙,๔๔๖,๖๔๔.-  บาท งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

๕,๙๓๐,๗๖๙.๓๖.- บาท 

เงินอื่น ๆ (รายได้สถานศึกษา) ๑,๕๕๐,๗๕๔-   บาท งบอื่นๆ ( ครุภัณฑ์ ) ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

รวมรายรับ ๑๖,๖๙๘,๑๑๖.- บาท รวมรายจ่าย ๑๖,๔๐๒,๔๘๖.๓๖.- บาท 

 

๑.๘ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 

 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็ก มี ๑๒ หมู่บ้าน มี

ประชากรประมาณ ๑๑,๒๐๐ คน บรเิวณใกลเ้คียงโดยรอบ ได้แก่ บ้านนาตก บ้านลุ่มเตย บ้านนากง บ้าน

คดศอก บ้านศาลาขี้เหล็ก บ้านในมง ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือ การท าสวน เน่ืองจากพืน้ที่ส่วนใหญ่

เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรสว่นใหญนั่บถือศาสนาพุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดอืนสบิ ประเพณชัีกพระ  วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ประเพณใีห้

ทานไฟ ท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางศาสนาพุทธ ฯลฯ 
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 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) ประกอบอาชีพ 

การเกษตร (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๒) นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้

โดยเฉล่ีย ต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

 ๓. โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก การคมนาคมสะดวก อัตรา

การเกิดจ านวนประชากรต่ า ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลขุนทะเลในการพัฒนาการศึกษา และ

ที่ต้ังของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้บรกิารแก่ชุมชน และโรงเรียนใกลเ้คียง เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 ข้อจ ากัด จ านวนนักเรยีนในพ้ืนที่เขตบริการมีปริมาณที่ลดลง และมีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 

๒ โรงเรียนที่อยู่ห่างไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ที่ได้เปิดสอนนักเรยีนในระดับเดียวกัน และจากการที่การคมนาคม

ที่สะดวกจึงท าให้นักเรยีนที่ผู้ปกครองมีรายได้สูงสว่นหน่ึงส่งไปศึกษาต่อในเขตอ าเภอเมือง หรือในโรงเรียน

ขนาดใหญ ่และงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาเพ่ือการศึกษาไม่ไดด้เีท่าที่ควร ประกอบ

กับผู้ปกครองของนักเรยีนสว่นใหญม่ีฐานะยากจน 

 

๑.๙ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
 

๑) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน รอบที่ ๓ 

สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย

คณะผู้ประเมินภายนอก สังกัด (บรษิัท/สมาคม) ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เค พี การประเมิน ผลการประเมินสรุป

โดยภาพรวม จ าแนกตามกลุม่ตัวบ่งช้ี ดังน้ี   ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน :  มัธยมศึกษา 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๐๕ ด ี

ตัวบ่งชีท่ี้ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ด ี

ตัวบ่งชีท่ี้ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๐๗ ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

ตัวบ่งชีท่ี้ ๗ ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและ

ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๒๖ พอใช ้
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป         ใช่       ไมใ่ช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดขีึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี      ใช่       ไมใ่ช่ 

 ไมม่ีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน     ใช่       ไมใ่ช่ 
 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ได้รับการับบรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ตั้งแต่วันที่ ๑๘  

ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือ สมศ. ที่ สมศ. ๑๙๗/๒๕๕๖ 

 ๒) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก                                  

  ๒.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด 

๑)  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

จุดเด่น  มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สถานที่ร่มร่ืนเหมาะสมบรรยากาศในการเรียน

เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดขีอง

พ่อแม่เป็นนักเรยีนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

จุดควรพัฒนา   นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ ากว่าระดับดทีุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชีท่ี้ ๙  ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน ์ 

                พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ที่มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ

สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    ท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๙๙ ด ี
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๒)  ดา้นการจัดการศกึษา 

จุดเด่น  มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมโีครงสร้างของทุกกลุ่มสาระ 

จุดควรพัฒนา  งบประมาณในการพัฒนาดา้นการจัดการศึกษามีน้อย 

๓)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

จุดเด่น  สง่เสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางเลอืกเพื่อสร้างโอกาส

ทางการศึกษาส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส  ตกหลน่  ออกกลางคัน  มีสิทธิโอกาสเข้ารับการศึกษาจนจบ

หลักสูตร 

๔)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

จุดเด่น  ฝึกฝนปลูกฝังให้นักเรยีนตระหนักถงึการมีมรรยาท  เคารพผู้ใหญอ่ย่างสม่ าเสมอ 

จุดควรพัฒนา  สภาพพ้ืนฐานทางบ้าน 

๒.๒  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

ภายนอกรอบที่ สาม 

จุดเด่น 

ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 

เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีโครงการ

รองรับคือ โครงการสง่เสริมสุขภาพจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสอ และโรงพยาบาลลานสกา โครงการกีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่วัดพระพรหม โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้ จัดกิจกรรมน าผู้เรียน

ศึกษาแหลง่เรียนรู้ภายในจังหวัดตรัง และโครงการทักษะชีวิตจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ร่ืองยาเสพติด การขับขี่

อย่างปลอดภัย การรักษาแหล่งน้ า และการสอนแบบโครงงานเป็นต้น เพ่ือพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งบรรลุเป้าหมายและสะท้อนถึงอัตลักษณ์

ของผู้เรียนในด้าน “มารยาทดี มีน้ าใจ” รวมไปถึงมีการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเดน่ ในการสง่เสริม

ดา้นคุณธรรม สะท้อนถงึเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

ด้านครู  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา มีความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร มี

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการ

เรียนการสอนมกีารวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรยีน มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ด้านผู้บรหิาร  ผู้บริหารมภีาวะผู้น า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ใช้หลักธรรมาภิ

บาลและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการสรรหาและแต่งต้ัง

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปี ร่วมก าหนดเอกลักษณ์ นโยบาย พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
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เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านผู้เรยีน ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ ากว่าระดับดทีุกกลุ่มสาระ 

ด้านครู ครูบางท่านไมไ่ด้ออกแบบการเรยีนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพ่ือน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งไม่ไดศึ้กษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือ

พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ด้านผู้บรหิาร ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ไดป้รับปรุงแผนการสอน จัดหา จัดท า บ ารุงรักษา

และสง่เสริมการผลติสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งไม่ไดพั้ฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 

 ๓) สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

ปัจจัยภายนอกสถานศกึษา 

โอกาส  ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ต้ังของโรงเรียนเป็น

ศูนย์กลางของต าบลเหมาะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลขุนทะเลในการพัฒนาการศึกษาดา้นกีฬา การคมนาคม สะดวกมีแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่น 

อุปสรรค  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการสง่บุตรหลานไปเรยีนในโรงเรียนใหญ่หรอืตัวเมือง ท า

ให้การพัฒนาการศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 

๔ ) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

   สถานศึกษาควรด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร โดยเฉพาะความสามารถด้านกระบวนการคิด ควรฝึกให้

ผู้เรียนได้วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผลตามหลักเกณฑ์ และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมู ล

ความคิดต่างๆ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยบูรณาการความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่

สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน ด้าน “ย้ิมด้วยใจ ไหว้ด้วยความเคารพ” ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

องค์กรภายนอกอย่างเดน่ชัด โดยประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

อย่างต่อเน่ือง 
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 ๑.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาอยู่ในระดับ : ดีเยี่ยม 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี

เย่ียม ทั้งน้ีเพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิาร

และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดเีย่ียม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ อยู่ในระดับดเีย่ียม และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล อยู่ในระดับ

ดเีย่ียม  

ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ

ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่

ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองใน

หลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนกล้าแสดงความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะและสมรรถนะขอ งผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาการใช้ทักษะชวีิต และการ

ใช้เทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย ท าให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่

สถานศึกษาก าหนด ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย

มาตรฐานอยู่ในระดับดีเย่ียม มีการวางแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด อีกทั้งบุคลากรทางการศึกษายังได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอยู่เสมอ 

ตลอดจนสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลครูผู้สอน ตรวจสอบการบรหิารงาน และแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของครู บุคลากร และชุมชนในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เน้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ครูจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งหลักสูตร ความต้องการของ

นักเรียน และบริบทของโรงเรียน ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ

จัดการเรียนรู้  อย่างมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสาร 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับชุมชนในการแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมี

ความเข้าใจในท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน  ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ท าให้การ

ด าเนนิงานส าเร็จและมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่นักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน 
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๑.๑๑ ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 ๑. อาคารเรียน  จ านวน   ๒   หลัง  อาคารประกอบ/อาคารฝกึงาน  จ านวน   ๑   หลัง 

อาคารเอนกประสงค์   -   หลัง  อาคารอื่น ๆ (ระบุ)  โรงอาหาร ฯลฯ 

 ๒. การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่มีอยูแ่ล้ว  ใช้เป็นห้องเรียนปกติ  จ านวน   ๖   ห้อง  ใช้เป็น

ห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู  จ านวน   ๓   ห้อง  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตามกลุม่สาระการเรียนรู้  

จ านวน   ๙   หอ้ง   

 ๓. พ้ืนที่ปฏิบัตกิิจกรรมดา้นกีฬา / นันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา  จ านวน   ๓   สนาม 

 
 

๑.๑๒ ผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๖๐ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศกึษา 

 

 เหรียญทองวิธีการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ(Best  

Practice)  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  ปี

การศึกษา  ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   ประเภท

สถานศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  การ

จัดการศึกษาทางเลอืกเพือ่สร้างโอกาสทาง

การศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ข.ว.  

สร้างโอกาส 

 

 สพม.๑๒ 

ผู้บรหิาร (ระบุช่ือ) 

นายเลศิชาย  ขอจิตต์เมตต์ 

 

 

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืดเีดน่ 

 หนึ่งแสนครูดี 

 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดเีดน่ 

 บรหิารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพจนได้

ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหิาร

จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 ส านักงานลูกเสอื

แห่งชาติ 

 คุรุสภา 

 ส.บ.ม.ท. 

 กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 18 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู (ระบุช่ือ) 

1) นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 

 

2) นางสาวอนุสรา  โอฬารพ์ฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมทักษะตะกร้อข้ามตา

ข่าย (ชาย)  ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดร้อง

เพลงลูกทุ่งเกษตร  ม.ต้น  ระดับช้ัน   ม.

๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการเรียกช่ือพืชผัก

พืน้บ้านภาคใต้ ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ม.ต้น  ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการตอบปัญหา

ทางการเกษตร ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลศิกิจกรรมการแข่งขัน

สร้าง  Webpage  ประเภท  Web  Editor  

ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการเรียกช่ือพันธ์

สัตว์  ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการการเรียกช่ือ

พืชผักพืน้บ้านภาคใต้  ระดับช้ันม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย  ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 

 สพม.เขต ๑๒ 

 

 

 สพม.เขต ๑๒ 

 

 

 สพม.เขต ๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 
 

 สพม.เขต๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) นางสาวจิตรา  เภรีพาส 

 

 

 

 

 

4) นางสาวอรอุมา เทียนิระมล 

 

 

 

 

 

 

 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย  ระดับช้ัน   ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการเรียกช่ือพืชผัก

พืน้บ้านภาคใต้ ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ม.ต้น  ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการตอบปัญหา

ทางการเกษตร ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลศิกิจกรรมการแข่งขัน

สร้าง  Webpage  ประเภท  Web  Editor  

ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการเรียกช่ือพันธุ์

สัตว์ ระดับช้ันม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน

ประดิษฐ์ของเลน่วิทยาศาสตร์(รถบรรทุก

ไข่) ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลศิ กิจกรรมการแข่งขัน

ประดิษฐ์ของเลน่วิทยาศาสตร์(รถบรรทุก

ไข่) ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน   

ม.๔-ม.๖ 

 สพม.เขต๑๒ 

 
 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 
 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 
 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า  ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน  

  ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง รองชนะเลศิอันดับที่๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า  ประเภทยงิไกล  ระดับช้ัน   ม.๑-

ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

เครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน(ม.

๓) ม.๓  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน

ประดิษฐ์ของเลน่วิทยาศาสตร์(รถบรรทุก

ไข่) ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลศิ กิจกรรมการแข่งขัน

ประดิษฐ์ของเลน่วิทยาศาสตร์(รถบรรทุก

ไข่) ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน   

ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรียน  ได้ รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า  ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน   ม.๑-ม.๓ 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 
 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

6) นายวงศกร  พรหมทอง 

 

7) นางรัตนา  ไตรยวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต 

 

 

 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง รองชนะเลศิอันดับที่๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทแม่นย า ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน   ม.๑-

ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมหน้าที่พลเมือง  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑  

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดร้อง

เพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น  ระดับช้ัน   ม.

๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑  

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  ชนะเลศิ  กิจกรรมการ

ประกวดการขับรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง  

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  

ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

. 

 สพม.เขต๑๒ 
 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

 

 

9) นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 

 

 

 

 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  กิจกรรมการเรียกช่ือพืชผัก

พืน้บ้านภาคใต้  ระดับช้ัน       ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันคัด

ลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับช้ัน    ม.๑ - ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย

ถ้อยความ  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันการ

ฟัง  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 
 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

 

 สพม.เขต๑๒ 

 

นักเรยีน (ระบุชื่อ) 

๑) เด็กชายวิศรุจน์  เจริญผล 

๒) เด็กหญงิปาริชาต ิ บุญบวร 

 

๓)  เด็กหญงิจีรนันท์  แก้วนาม 

 

๔)  นายสทิธิชัย  ขาวสนิท 

๕)  นายภาณุพงศ์  ชุมพงศ์ 

 

 

 

 

 เหรียญทอง  ชนะเลศิ   กิจกรรมการ

แข่งขันประดิษฐ์ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ 

(รถบรรทุกไข่)  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  ชนะเลศิ   กิจกรรมการ

แข่งขันประดิษฐ์ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ 

(รถบรรทุกไข่)  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  ชนะเลศิ   กิจกรรมการ

แข่งขันประดิษฐ์ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ 

(รถบรรทุกไข่)  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันอับที่  ๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 

 

 สพม.๑๒ 

 

 สพม.๑๒ 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

๖)  นายธรรพ์ณธร  สุกานนท์ 

 

๗)  นายกิตติกร  แก้วจินดา 

 

 

 
 

 

 

๘)  นายราเชนทร ์ บ าเพิงผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันอับที่  ๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์

ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  

ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันอับที่  ๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์

ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  

ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันอับที่  ๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์

ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  

ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันอับที่  ๒   

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 
 สพม.๑๒ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 24 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

๙)  นายสันต์เพ็ชร  ปานแก้ว 

 

 

 

๑๐) เด็กชายคมสันต์  สุวรรณรัตน์ 

 

 
๑๑)  เด็กชายสุรเดช  เรืองหิรัญ 

 

 

๑๒) เด็กชายสราวุฒิ  ทองไชย 

 

๑๓)  เด็กชายศักรินทร ์ บุญแก้ว 

 
๑๔)  เด็กชายภูมินทร ์ สนิเกา 

จรวดขวดน้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

เครื่องร่อนกระดาษพับ  ประเภทบินนาน

(ม.๓)  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน

เครื่องร่อนกระดาษพับ  ประเภทบินนาน

(ม.๓)  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน  

      ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน  ม.๑ - ม.๓ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

 

 
๑๕)  เด็กชายสนธยา  เพชรานนท์ 

 

 

 

 

๑๖)  เด็กชายชนนท์  โอฬากิจ  
 

๑๗)  นายอนันตวุฒ ิ คงปาน 

 

 

๑๘)  เด็กชายฐิติกร  ยอดมงคล 

 

๑๙)  เด็กชายสงิหา  หนูเอก 

 

๒๐)  นายสุรพงษ์  เพชรานนท์ 

 

 

 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทแม่นย า  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า  ประเภทยิงไกล  ระดับช้ัน  

ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมเรียกช่ือพันธุ์สัตว์                                         

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  ชนะเลศิ  กิจกรรมการ

ประกวดขับรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา  ระดับช้ัน ม.๔-

ม.๖ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมการเรียกช่ือพนธุ์

สัตว์  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ

ตะกร้อข้ามตาข่ายม.๑-ม.๓ ชาย 

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง ชนะเลศิ   กิจกรรมการ

แข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท 

Web  Editor  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง   กิจกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ม.ต้น  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 

 สพม.๑๒ 

 

 
 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 
 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 
 

 สพม.๑๒ 

 
 สพม.๑๒ 

 
 

 สพม.๑๒ 

 

 

 สพม.๑๒ 

 

 สพม.๑๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๑)  นางสาวสุรัญญา  ดษิฐ์อ าไพ 

 

 

๒๒)  เด็กหญงิดวงฤด ี พิมาน 

๒๓)เด็กหญงิเจนจิรา ช่วยสองเมือง 

 

๒๔)  เด็กหญงิหัสฐยา  ไชยพงศ์ 

 

๒๕)  เด็กหญงิศัสยมน  นพพันธุ์ 

 

๒๖)  เด็กชายปิยพงศ์  กรงแก้ว 

 

 

๒๗)  เด็กหญงินิติพร  ช่วยใจตรง 

 

 

๒๘)  เด็กหญงิอันธิกา  ไชยพฤกษ์ 

๒๙)  เด็กชายสนธยา  เพชรานนท์ 

 

๓๐)  เด็กหญงิอทิตยา  มิตรสาร 

 

๓๑)  เด็กชายณัฐวุฒ ิ นิยมจิตร์ 
 

๓๒)  เด็กหญงิสิรินฑา  แก้ววิลาศ 

 

 เหรียญทอง ชนะเลศิ   กิจกรรมการ

แข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท 

Web  Editor  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง   กิจกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ม.ต้น  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑     

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑     

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑     

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑     

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทอง  รองชนะเลศิอันดับที่  ๑     

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการเรียกช่ือพืชผัก

พืน้บ้านภาคใต้  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการเรียกช่ือพืชผัก

พืน้บ้านภาคใต้  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการตอบปัญหา

ทางการเกษตร   ระดับช้ัน     ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการตอบปัญหา

ทางการเกษตร   ระดับช้ัน     ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง  กิจกรรมการฟัง   

ระดับช้ัน  ม.๑-ม.๓ 
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 สพม.๑๒ 
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๓๓)  เด็กหญงิเทพรจ  สุขคะปะ 

 

 

๓๔)นางสาวจารุวรรณ  ปลอ้งเจริญ 

 

๓๕)  นายเจษฎา  สุขถนอม 

 

๓๖)เด็กหญงิธันยาภรณ์  แสวงวิทย์ 
 

๓๗)  เด็กหญงิกิ่งแกว้  จันทวงศ์ 
 

๓๘)  เด็กหญงิสิรินภา  แก้ววิลาศ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย

ถ้อยความ  ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัด

ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดมารยาท

ไทย  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดมารยาท

ไทย  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมหน้าที่พลเมือง  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมหน้าที่พลเมือง  

ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดร้อง

เพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น  ระดับช้ัน   ม.

๑-ม.๓ 
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