
 

 
 

รายงานประจาํปของสถานศกึษา  

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

โรงเรียนวเิศษไชยชาญ  “ตันตวิทิยาภมู”ิ 

ตําบลไผจําศลิ  อําเภอวเิศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

สังกัดคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด

ที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗   ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่ตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง   โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

จากพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติดังกลาว โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันตวิทิยาภูมิ” ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงานภายในสถานศึกษา   จงึไดจัดใหมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัตงิานประจําปของตนเอง เพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานอยูตลอดเวลาในทุกปการศกึษา 

 สําหรับการประเมินมาตรฐานครั้งนี้   ไดประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน  ซ่ึงไดทําการประเมินผลการดําเนนิงานของ

โรงเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผานมา   โดยโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน  การจัดทําเอกสารฉบับนี้เปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ   ตามโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรยีนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได   เพื่อแสดงใหเห็นถงึผลการดําเนนิงาน

ของโรงเรยีนตลอดปการศกึษา ๒๕๖๐   ซ่ึงโรงเรยีนหวังวารายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปการศกึษา

เลมนี้จะใหขอมูลซ่ึงเปนสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา 

๒๕๖๐ และแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานของโรงเรยีนในปการศกึษาถัดไป    

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนทุกคนที่

ไดรวมกันรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบยนืยันรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาฉบับนี้  

 

 

 

          (  นายรณชัย   นิ่มกลุ  ) 

     ผูอํานวยการโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันตวิทิยาภูมิ” 

                                                                   ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง  หนา 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ๑ 

 ๑. ขอมูลทั่วไป ๑ 

 ๒. ขอมูลครูและบุคลากร ๒ 

 ๓. ขอมูลนักเรยีน ๘ 

 ๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศกึษา ๙ 

 ๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรยีน ๑๘ 

 ๖. แหลงเรยีนรูภายในและภายนอกสถานศกึษา/ภูมิปญญาทองถิ่น ๑๙ 

 ๗. ขอมูลงบประมาณ ๒๑ 

 ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๒๒ 

 ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษารอบปที่ผานมา ๒๓ 

 ๑๐. ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศกึษาในรอบปที่ผานมา ๒๔ 

ตอนท่ี ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ๒๕ 

 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน ๒๕ 

 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา ๓๐ 

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๓๒ 

 มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธผิล ๓๔ 

ตอนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลอื ๓๖ 

ภาคผนวก    ๔๐ 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๑  

ขอมูลพื้นฐาน 

 

 ๑. ขอมูลท่ัวไป 
 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”   ตั้งอยู ณ เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตําบลไผจําศิล 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   

รหัสไปรษณีย ๑๔๑๑๐  โทรศัพท ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓  โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑  E-mail : 

tanti@hotmail.com  Website : www.tanti.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ ๖    
 

 ๒. ขอมูลผูบริหาร 
 

๑) ผูอํานวยการโรงเรียนช่ือ นายรณชัย   นิ่มกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบรหิารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๙๑๘๕๖  ดํารงตําแหนงที่

โรงเรยีนนี้ ตัง้แตวันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๓ ป ๔ เดอืน 

๒) รองผูอํานวยการโรงเรยีน แตงตัง้ครูปฏิบัตหินาที่แทน ๓ ตําแหนง ดังนี้ 

 ๒.๑)  นางสาวสุมาลี   มีสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา โทรศัพท 

๐๘๖–๐๓๑๕๖๕๕ ไดรับการแตงตัง้ใหปฏิบัตหินาที่ ตัง้แตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน 

เปนเวลา ๑ ป 

 ๒.๒)  นายเมธี   นาคพนม วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๑–๒๕๙๕๐๘๕ ไดรับการแตงตัง้ใหปฏิบัตหินาที่ ตั้งแตวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป 

 ๒.๓)  นายสนิชัย   พงษชุบ วุฒิการศกึษาสูงสุด คุรุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) วชิาเอก

ศลิปศกึษา โทรศัพท ๐๘๐–๔๒๒๑๑๖๕ ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ตัง้แตวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๐ จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป 

 

 

 

 

 



๒ 

 
๓. ขอมูลครูและบุคลากร 
 

 ขอมูลครูประจําการ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อายุ 

(ป) 

อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนชั่วโมง

ท่ีรับการ

พัฒนา/ป 

๑ นางสาวบุษกร  มูลธโิต ๔๒ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ภาษาไทย/ม.๕ ๓๐ 

๒ นางพัชรนิทร  พ่ึงเนตร ๖๐ ๓๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑ ๒๔ 

๓ นางสวงิ   ดาวลอย ๕๕ ๒๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔,๕ ๒๔ 

๔ นางสาวดารากร  บุญสม ๓๙ ๑๒ คร-ูชํานาญการ อ.ม. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาษาไทย/ม.๔,๖ ๒๔ 

๕ นางจนิตนา  วชิาบาล ๔๑ ๗ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๒ ๒๔ 

๖ นางคําเตอืน   สังขวเิศษ ๔๘ ๑๑ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๒,๔ ๒๔ 

๗ นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี ๓๒ ๘ คร-ูชํานาญการ ค.ม. วธิวีทิยาการวจัิยทางการศกึษา ภาษาไทย/ม.๑,๓ ๘๗ 

๘ นายเสถยีร  บุตรหนองแสง ๕๔ ๓๐ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓,๖ ๕๔ 

๙ นางวรนุช  พงศสุธรีกุล ๕๙ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๕ ๒๔ 

๑๐ นางกลัยา  พันป ๕๖ ๓๔ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณติศาสตร/ม.๓ ๒๔ 

๑๑ นางชุตมิา  ไชยสทิธิ ์ ๓๘ ๑๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. วธิวีทิยาการวจัิยทางการศกึษา คณติศาสตร/ม.๒ ๓๒ 

๑๒ นางสาวชัชดา  ครองตน ๓๗ ๑๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๓,๔ ๒๔ 

๑๓ นางสาวสุมาล ี มีสกุล ๓๕ ๑๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ปร.ด. วจัิยและพัฒนาศักยภาพมนุษย คณติศาสตร/ม.๖ ๘๑ 

๑๔ นางสาวเพ็ญไพจติร   สกลุพันธุ ๓๑ ๗ คร-ูชํานาญการ กศ.ม. การสอนคณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๔ ๔๘ 

ขอมูลจํานวนช่ัวโมงการอบรมและพัฒนาตนเองของครู ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



๓ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๑๕ นางสาวสาวติร ี  บําเพ็ญทาน ๓๑ ๘ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา คณติศาสตร/ม.๑ ๕๗ 

๑๖ นางสาวรพินทนภิา   พลกีติตวัิฒน ๒๖ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. คอมพวิเตอร-คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๒,๕ ๒๔ 

๑๗ นางสาวสุมาล ี เฉลยจรรยา ๖๐ ๓๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.ม. การสอนเคมี วทิยาศาสตร-เคมี/ม.๓,๕ ๒๔ 

๑๘ นางเบ็ญจมาภรณ  ไกรลาศ ๖๐ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.ม. การสอนชีววทิยา วทิยาศาสตร-ชวีวทิยา/ม.๑,๕,๖ ๒๔ 

๑๙ นายประทปี  ผาสุภะ ๔๓ ๑๙ คร-ูชํานาญการ ค.บ. เคมี วทิยาศาสตร-เคมี/ม.๓,๕ ๖๖ 

๒๐ นางฉววีรรณ  เอกสมบัต ิ ๔๗ ๒๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. วทิยาศาสตรทั่วไป วทิยาศาสตร/ม.๓ ๒๔ 

๒๑ นายยุทธนา   กนัตะบุตร ๓๖ ๙ คร-ูชํานาญการ กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร วทิยาศาสตร-ฟสกิส/ม.๑,๒,๔ ๔๘ 

๒๒ นางสาวทฆัิมพร   บําเพ็ญ ๒๗ ๔ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.ม. หลักสูตรและการ

จัดการเรยีนรู 

วทิยาศาสตร-ชีววทิยา/ม.๒,๔ 

โลกดาราศาสตร/ม.๕ 

๓๖ 

๒๓ นางสาวเกศรนิ   ยิ้มชอย ๓๕ ๗ คร-ูไมมีวทิยฐานะ กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร วทิยาศาสตร/ม.๒ เคมี/ม.๖ ๓๖ 

๒๔ นางสาวอัญชดา   เขียวอุไร ๓๑ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ วท.บ. วทิยาศาสตรชีวภาพ วทิยาศาสตร/ม.๒ ๓๖ 

๒๕ นางสาวชมนาด   ปานแกว ๓๓ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ กศ.บ. วทิยาศาสตร-ฟสกิส วทิยาศาสตร/ม.๒, ฟสกิส/ม.๕ ๔๘ 

๒๖ นางสาวกนกภัทร   พ่ึงนอย ๒๗ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ กศ.บ. วทิยาศาสตร-ฟสกิส ฟสกิส/ม.๔,๖ ๔๘ 

๒๗ นางสาวจนิตนา   แยมคงเมือง ๒๕ - ครูผูชวย วท.ม. ชีววทิยา - - 

๒๘ นางวรรณา  ทองแดง ๕๒ ๒๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๖ ๔๒ 

๒๙ นางสาวประเทอืง  ยิ้มพงษ ๖๐ ๔๐ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๓ ๒๔ 

๓๐ นายไชยวัฒน  วัฒนวงศ ๕๘ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๓,๔ ๒๔ 



๔ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๓๑ นางวนิดิา  คหกจิไพศาล ๓๔ ๗ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. วัดผลการศกึษา สังคมศกึษา/ม.๑ ๖๐ 

๓๒ นายเชาวนวัฒน   ทพิยอักษร ๓๘ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกจิ สังคมศกึษา/ม.๒,๕ ๗๒ 

๓๓ นายณรงญฤทษ   กัลยา ๒๙ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร สังคมศกึษา/ม.๒,๓,๕ ๓๖ 

๓๔ นางสาวสนุาร ี  รุงมี ๒๙ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๒ ๗๒ 

๓๕ นายปญญา   ใจปญโญ ๓๒ - ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตร สังคมศกึษา/ม.๔,๖ ๖ 

๓๖ นางสาวระพีพรรณ   เฮงเจรญิ ๔๖ ๙ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา สังคมศกึษา/ม.๑,๔,๕ ๓๐ 

๓๗ นายพรชัย   ทองแดง ๕๕ ๒๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. ศลิปศกึษา ศลิปะ/ม.๓,๕,๖ ๒๔ 

๓๘ นางวไิลวรรณ  เอ่ียมสะอาด ๖๐ ๓๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศลิป ศลิปะ-นาฏศลิป/ม.๑,๒ ๒๔ 

๓๙ นายพรไชย  หงษสงวนศร ี ๕๘ ๒๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศกึษา ศลิปะ-ดนตรไีทย/ม.๓ ๒๔ 

๔๐ นายสนิชัย  พงษชุบ ๕๘ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ศลิปศกึษา ศลิปะ/ม.๒,๕,๖ ๒๔ 

๔๑ นางประชุม  อวนแกว ๕๑ ๒๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศลิป ศลิปะ/ม.๑,๔ ๘๔ 

๔๒ นายคนงึ  เจยีรนันท ๔๙ ๒๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ดนตร ี ศลิปะ/ม.๑,๒ ๒๔ 

๔๓ นายอานนท   พุมขุน ๕๖ ๓๔ คร-ูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๖ ๒๔ 

๔๔ นายนรศิ  เมตตาสทิธกิร ๕๙ ๓๖ คร-ูชํานาญการ กศ.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๒,๕ ๒๔ 

๔๕ นายกฤษณ  ไกรลาศ ๕๘ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๑,๒,๓,๔ ๒๔ 

๔๖ นางชญาดา  ชูกจิเจรญิวัฒนา ๕๒ ๒ คร ู ค.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๓,๕ ๒๔ 

๔๗ นายเอกภพ  ทบัทมิทอง ๒๔ - ครูผูชวย ศษ.บ. พลศกึษาและสุขศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๑,๖ - 



๕ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๔๘ นายเมธ ี นาคพนม ๕๗ ๓๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. บรหิารการศกึษา การงานฯ/ม.๑,๕,๖ ๔๒ 

๔๙ นางเนาวรตัน  เลศินันทกุล ๕๙ ๓๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศกึษา การงานฯ/ม.๑,๒,๓ ๒๔ 

๕๐ นางบุบผา  ทองประเทอืง ๖๐ ๓๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร การงานฯ/ม.๓,๖ ๒๔ 

๕๑ นางสาวอาร ี  เขียวฉมิ ๓๗ - ครูผูชวย วท.บ. เกษตร - - 

๕๒ นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ ๕๕ ๒๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๑ ๓๖ 

๕๓ นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค ๓๕ ๑๐ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๖ ๒๔ 

๕๔ นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล ๓๔ ๙ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๕,๖ ๓๐ 

๕๕ นายวรียุทธ  พูลพร ๓๓ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๓ ๔๘ 

๕๖ นางสาวปราณ ี  พวงทองคํา ๓๙ ๖ คร-ูชํานาญการ วท.ม. การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร/ม.๔ ๖๒ 

๕๗ นางสาววงษเนตร  สายสุวรรณ ๕๘ ๓๓ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศศ.ม. จติวทิยาการศกึษา ภาษาอังกฤษ/ม.๑,๕ ๓๖ 

๕๘ นางมนตร ี เขมะชิต ๕๕ ๓๐ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๒,๖ ๓๖ 

๕๙ นางสาวรตพิร  นารถสกุล ๓๔ ๖ คร-ูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๑ ๑๑๖ 

๖๐ นายสมคิด  ออนจนัทร ๓๔ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๓,๕ ๒๔ 

๖๑ นางสาววาสนา  ศรมีาพันธุ ๓๑ ๗ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๓ ๕๑ 

๖๒ นางสาวปนนร ี พานเข็ม ๒๘ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๔ ๑๑๖ 

๖๓ นางสาววราภรณ   เวทการ ๒๙ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศศ.บ. ภาษาจนี ภาษาจนี/ม.๑,๒,๕ ๓๖ 



๖ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๖๔ นายโสภณ   เอ่ียมสําอางค ๒๖ ๒ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๖ ๓๖ 

๖๕ นางอารรีัตน  ธงไชย ๕๘ ๓๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.บ. จติวทิยา แนะแนว/ม.๒,๖ ๗๒ 

๖๖ นางสาวรําเพย   บตุรดาเลศิ ๓๕ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. บรรณารักษศาสตรและ

สารนเิทศศาสตร 

แนะแนว/ม.๑,๔ ๔๘ 

 

 ขอมูลครูอัตราจาง 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน จางดวยเงนิ 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ป 

๑ นางสาวธนวรรณ   งามเสงี่ยม ๒๕ ๒ ค,บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๑,๖ เงนิอุดหนุนคาบํารงุการศกึษา ๒๔ 

๒ นางสาวปรัชญาภรณ  วะสุวัชร ๒๕ ๒ ค.บ. วทิยาศาสตร วทิยาศาสตร/ม.๑ เงนิอุดหนุนคาบํารงุการศกึษา ๒๔ 

๓ นายประเวศ   กวยาวงศ ๖๑ ๔๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๒ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา - 

๔ นายเสฎวุฒิ   นันตเสนยี ๒๗ ๕ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๕,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๕ นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย ๒๖ ๒ กศ.บ. การสอนภาษาจนี ภาษาจนี/ม.๓,๔,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๓๖ 

๖ นายอธชินัน   เชิดศริ ิ ๓๑ ๒ วท.บ. เกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) การงาน/ม.๔,๕ เงนิอุดหนุนคาบํารงุการศกึษา ๔๘ 

๗ นางสาวนนทร ี  พุฒิซอน ๒๘ ๔ ค.บ. คอมพิวเตอรศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๒ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๘ นายเมธา   โตสวัสดิ ์ ๒๗ - วท.บ. นเิทศศาสตรเกษตร การงาน/ม.๒ เงนิอุดหนุนคาบํารงุการศกึษา ๒๔ 



๗ 

 
สรุปจํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศกึษา ๒๕๕๗ ๒ ๗๓ - ๗ ๗ 

ปการศกึษา ๒๕๕๘ ๕ ๘๑ - ๘ ๗ 

ปการศกึษา ๒๕๕๙ ๔ ๖๗ - ๘ ๘ 

ปการศกึษา ๒๕๖๐ ๑ ๖๖ - ๘ ๘ 

 

สรุปจํานวนวุฒกิารศกึษาสูงสุดของผูบริหารและบุคลากรครู 
 

ตําแหนง วุฒกิารศกึษา จํานวน (คน) 

ผูบรหิาร ปรญิญาโท ๑ 

บุคลากรคร ู ปรญิญาตร ี ๔๗ 

 ปรญิญาโท ๒๖ 

 ปรญิญาเอก ๑ 

 

สรุปภาระงานสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ครูประจําการ 

(คน) 

ครูอัตราจาง 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 

๑ คน (คาบเรียน/สัปดาห) 

ภาษาไทย ๘ - ๑๖.๕๐ 

คณติศาสตร ๘ ๑ ๑๖.๖๗ 

วทิยาศาสตร ๑๑ ๑ ๑๔.๘๓ 

สังคมศกึษา ฯ ๙ - ๑๘.๘๗ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๕ - ๑๗.๔๐ 

ศลิปะ ๖ - ๑๖.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๙ ๓ ๑๖.๕๐ 

ภาษาตางประเทศ ๙ ๓ ๑๖.๕๐ 

กลุมสงเสรมิการสอน ๒ - ๒๑.๐๐ 

รวม ๖๗ ๘ ๑๖.๗๓ 

 



๘ 

 
 ๔. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐ มถินุายน ของปการศกึษา ๒๕๖๐) 
 

 จํานวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิ้น ๑,๓๕๐ คน  จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  

 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๔๐ ๑๔๖ ๒๘๖ ๓๕.๗๕ 

ม.๒ ๘ ๑๔๓ ๑๒๘ ๒๗๑ ๓๓.๘๘ 

ม.๓ ๘ ๑๑๖ ๑๑๑ ๒๒๗ ๒๘.๓๘ 

รวม ชวงช้ันท่ี ๓ ๒๔ ๓๙๙ ๓๘๕ ๗๘๔ ๓๒.๖๗ 

ม.๔ ๖ ๕๓ ๑๒๙ ๑๘๒ ๓๐.๓๓ 

ม.๕ ๖ ๗๐ ๑๓๐ ๒๐๐ ๓๓.๓๓ 

ม.๖ ๖ ๖๓ ๑๒๑ ๑๘๔ ๓๐.๖๗ 

รวม ชวงช้ันท่ี ๔ ๑๘ ๑๘๖ ๓๘๐ ๕๖๖ ๓๑.๔๔ 

รวมท้ังหมด ๔๒ ๕๘๕ ๗๖๕ ๑,๓๕๐ ๓๒.๑๔ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

  ๕. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศกึษา 
 

 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

ชวงช้ันท่ี ๓ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๔๗ ๒๗ ๖๔ ๙๓ ๑๔๓ ๑๖๔ ๑๙๘ ๒๓ ๐ ๑ ๗๖๐ ๑.๘๙ ๑๓๘ ๑๘.๑๘ 

คณิตศาสตร ๔๖ ๓๒ ๔๐ ๗๘ ๑๕๘ ๑๘๖ ๔๓๘ ๕๖ ๑ ๐ ๑,๐๓๕ ๑.๕๙ ๑๑๘ ๑๑.๔๑ 

วทิยาศาสตร ๗๑ ๕๒ ๑๐๔ ๑๒๘ ๑๖๕ ๑๘๘ ๒๗๖ ๔๙ ๒ ๑ ๑,๐๓๖ ๑.๙๒ ๒๒๗ ๒๑.๙๗ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๗๕ ๓๑๒ ๔๔๕ ๓๘๐ ๓๒๐ ๒๐๐ ๑๑๐ ๒๐ ๘ ๔ ๒,๔๗๔ ๒.๘๙ ๑,๔๓๒ ๕๘.๑๖ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๘๑๘ ๓๓๗ ๒๘๖ ๑๘๒ ๑๐๖ ๓๕ ๒๘ ๗ ๐ ๐ ๑,๗๙๙ ๓.๓๗ ๑,๔๔๑ ๘๐.๑๐ 

ศลิปะ ๒๕๓ ๑๖๔ ๑๗๓ ๑๕๐ ๑๑๙ ๙๔ ๘๒ ๖ ๑ ๐ ๑,๐๔๒ ๒.๘๓ ๕๙๐ ๕๖.๖๘ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๕๕๙ ๓๒๘ ๓๐๘ ๑๙๗ ๑๖๐ ๑๐๕ ๑๐๙ ๒๕ ๒ ๑๐ ๑,๘๐๓ ๓.๐๑ ๑,๑๙๕ ๖๖.๗๒ 

ภาษาตางประเทศ ๙๒ ๘๐ ๙๓ ๑๔๑ ๒๑๗ ๑๓๙ ๑๗๓ ๑๘ ๔ ๑ ๙๕๘ ๒.๒๐ ๒๖๕ ๒๗.๘๑ 

รวม ๒,๕๖๑ ๑,๓๓๒ ๑,๕๑๓ ๑,๓๔๙ ๑,๓๘๘ ๑,๑๑๑ ๑,๔๑๔ ๒๐๔ ๑๘ ๑๗ ๑๐,๙๐๗ ๒.๖๔ ๕,๔๐๖ ๔๙.๗๒ 

 

 

 



๑๐ 

 

ชวงช้ันท่ี ๔ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๕๖ ๘๘ ๑๘๕ ๑๕๐ ๑๖๑ ๑๒๔ ๑๐๔ ๒๗ ๐ ๔ ๘๙๙ ๒.๓๒ ๓๒๙ ๓๖.๗๖ 

คณิตศาสตร ๘๑ ๔๒ ๘๒ ๘๕ ๙๕ ๑๒๑ ๑๗๔ ๑๔ ๒ ๒ ๖๙๘ ๒.๑๓ ๒๐๕ ๒๙.๕๔ 

วทิยาศาสตร ๖๘ ๔๒ ๖๕ ๑๒๒ ๑๒๖ ๑๗๖ ๑๘๔ ๒๔ ๒ ๐ ๘๐๙ ๒.๐๑ ๑๗๕ ๒๑.๖๙ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๔๔ ๒๓๗ ๒๔๕ ๒๐๒ ๑๓๑ ๗๔ ๑๑๑ ๒๙ ๔ ๑ ๑,๖๗๘ ๓.๐๗ ๑,๑๒๖ ๖๗.๓๐ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๔๑๒ ๑๗๑ ๑๔๙ ๑๒๖ ๓๙ ๔๐ ๑๑ ๔ ๑ ๐ ๙๕๓ ๓.๓๒ ๗๓๒ ๗๖.๘๙ 

ศลิปะ ๓๐๕ ๑๔๒ ๑๑๕ ๗๓ ๖๖ ๓๖ ๓๘ ๖ ๑ ๐ ๗๘๒ ๓.๑๖ ๕๖๒ ๗๑.๙๖ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๗๓๔ ๑๗๘ ๑๙๖ ๑๑๖ ๑๐๕ ๖๔ ๑๒๗ ๓๒ ๓ ๑๑ ๑,๕๖๖ ๓.๑๔ ๑,๑๐๘ ๗๑.๓๙ 

ภาษาตางประเทศ ๒๓๘ ๑๔๓ ๒๐๒ ๒๑๘ ๒๓๙ ๑๖๖ ๑๒๖ ๒๐ ๑ ๑ ๑,๓๕๔ ๒.๕๖ ๕๘๓ ๔๓.๑๒ 

รวม ๒,๕๓๘ ๑,๐๔๓ ๑,๒๓๙ ๑,๐๙๒ ๙๖๒ ๘๐๑ ๘๗๕ ๑๕๖ ๑๔ ๑๙ ๘,๗๓๙ ๒.๗๙ ๔,๘๒๐ ๕๕.๓๖ 

 

 
 

 
 

 

 



๑๑ 

 

 ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

ชวงช้ันท่ี ๓ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๕๗ ๔๔ ๖๗ ๑๓๒ ๑๒๑ ๑๑๗ ๑๘๒ ๒๕ ๓ ๒ ๗๕๐ ๒.๐๓ ๑๖๘ ๒๒.๕๕ 

คณิตศาสตร ๓๒ ๒๖ ๔๒ ๖๙ ๑๖๒ ๑๖๑ ๔๗๘ ๓๙ ๙ ๘ ๑,๐๒๖ ๑.๕๕ ๑๐๐ ๙.๙๑ 

วทิยาศาสตร ๙๖ ๘๐ ๑๕๒ ๑๓๘ ๑๕๑ ๑๓๓ ๒๑๘ ๓๕ ๑๗ ๖ ๑,๐๒๖ ๒.๑๘ ๓๒๘ ๓๒.๗๐ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๓๗ ๒๙๒ ๓๔๕ ๒๗๕ ๓๓๐ ๒๙๒ ๒๘๖ ๓๕ ๓๘ ๑๓ ๒,๔๔๓ ๒.๖๒ ๑,๑๗๔ ๔๙.๐๘ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๗๓๗ ๒๙๗ ๓๖๗ ๑๖๘ ๙๗ ๔๗ ๒๓ ๑๔ ๓๑ ๐ ๑,๗๘๑ ๓.๓๑ ๑,๔๐๑ ๘๐.๐๖ 

ศลิปะ ๒๕๓ ๑๔๗ ๑๗๒ ๑๔๐ ๑๐๔ ๗๕ ๑๐๔ ๑๑ ๒๕ ๐ ๑,๐๓๑ ๒.๘๐ ๕๗๒ ๕๖.๘๖ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๑๑ ๒๑๔ ๓๗๓ ๒๖๔ ๒๔๘ ๑๐๑ ๘๓ ๔๔ ๓๖ ๗ ๑,๗๘๑ ๒.๘๒ ๙๙๘ ๕๗.๔๒ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๐ ๖๕ ๙๘ ๑๒๘ ๑๖๑ ๑๖๓ ๑๙๐ ๒๙ ๐ ๙ ๙๔๓ ๒.๑๔ ๒๖๓ ๒๘.๑๖ 

รวม ๒,๒๒๓ ๑,๑๖๕ ๑,๖๑๖ ๑,๓๑๔ ๑,๓๗๔ ๑,๐๘๙ ๑,๕๖๔ ๒๓๒ ๑๕๙ ๔๕ ๑๐,๗๘๑ ๒.๕๖ ๕,๐๐๔ ๔๗.๓๑ 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ชวงช้ันท่ี ๔ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๘๒ ๑๐๑ ๑๔๐ ๑๖๑ ๑๓๑ ๙๙ ๑๒๔ ๓๙ ๓ ๑๑ ๘๙๑ ๒.๓๒ ๓๒๓ ๓๖.๘๓ 

คณิตศาสตร ๓๔ ๓๑ ๗๔ ๗๙ ๑๒๔ ๑๓๗ ๑๖๗ ๒๙ ๒ ๑๓ ๖๙๐ ๑.๙๐ ๑๓๙ ๒๐.๕๙ 

วทิยาศาสตร ๕๖ ๓๕ ๕๕ ๗๙ ๑๑๕ ๑๖๓ ๒๔๓ ๒๘ ๑๒ ๑๐ ๗๙๖ ๑.๘๔ ๑๔๖ ๑๘.๘๖ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๒๔ ๒๙๗ ๒๔๖ ๒๐๕ ๑๔๘ ๙๘ ๑๐๕ ๓๓ ๓๒ ๕ ๑,๔๙๓ ๒.๘๔ ๘๖๗ ๕๙.๕๕ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๔๘๐ ๑๘๐ ๑๑๓ ๗๐ ๔๖ ๑๗ ๒ ๑๕ ๒๑ ๐ ๙๔๔ ๓.๔๕ ๗๗๓ ๘๓.๗๕ 

ศลิปะ ๒๓๑ ๘๔ ๑๒๓ ๙๙ ๕๙ ๘๐ ๗๐ ๖ ๒๓ ๐ ๗๗๕ ๒.๘๕ ๔๓๘ ๕๘.๒๔ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๗๒๙ ๑๗๒ ๒๐๔ ๑๒๒ ๕๓ ๔๘ ๕๘ ๒๗ ๓๗ ๙ ๑,๔๕๙ ๓.๓๑ ๑,๑๐๕ ๗๘.๒๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๔๗ ๑๒๑ ๑๙๔ ๑๖๐ ๒๒๗ ๑๘๘ ๒๕๓ ๓๗ ๑๓ ๓ ๑,๓๔๓ ๒.๒๕ ๔๖๒ ๓๔.๘๒ 

รวม ๒,๐๘๓ ๑,๐๒๑ ๑,๑๔๙ ๙๗๕ ๙๐๓ ๘๓๐ ๑,๐๒๒ ๒๑๔ ๑๔๓ ๕๑ ๘,๓๙๑ ๒.๖๗ ๔,๒๕๓ ๕๑.๘๘ 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 
๔.๒ ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนกัเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๘ ๑๐๐ ๑๗๘ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๕๒ ๖๐ ๑๙๒ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๐ ๓๒ ๑๖๘ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๑ ๔๕ ๑๒๕ ๑ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๑ ๔๑ ๑๓๐ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๕ ๖ ๑๕๖ ๓ - 

รวม ๑,๒๓๗ ๒๘๔ ๙๔๙ ๔ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๒๒.๙๖ ๗๖.๗๒ ๐.๓๒ - 
  

ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนกัเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๕๐ ๒๓๒ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๗ ๒๓๔ ๑ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๓๒ ๑๗๐ ๓ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๗๔ ๑๐๓ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๒๒ ๑๕๗ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๐ ๑๖๘ ๐ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๒๐๕ ๑,๐๖๔ ๔ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๖.๑๐ ๘๓.๕๘ ๐.๓๑ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 
๔.๓ ผลการประเมนิการอาน คดิวเิคราะห และเขียน 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนกัเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

การอานคิด วเิคราะห และเขียน 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๘ ๕๓ ๒๒๖ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๕๒ ๓๗ ๒๑๔ ๑ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๐ ๒๗ ๑๗๓ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๑ ๓๖ ๑๓๔ ๑ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๑ ๒๒ ๑๕๐ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๕ ๐ ๑๖๒ ๓ - 

รวม ๑,๒๓๗ ๑๗๕ ๑,๐๕๙ ๕ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๑๕ ๘๕.๖๑ ๐.๔๐ - 
  

 ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนกัเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

การอานคิด วเิคราะห และเขียน 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๒ ๒๖๐ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖ ๒๓๗ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๖ ๑๗๕ ๔ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๕๗ ๑๒๐ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๐ ๑๖๙ ๐ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๖ ๑๖๒ ๐ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑๓๗ ๑,๑๒๓ ๔ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐.๗๖ ๘๘.๒๒ ๐.๓๑ - 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
๔.๔ ผลการประเมนิกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

 

๔.๕ ผลการประเมนิสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน  

 ๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการสื่อสาร) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 
 ๒) ดานความสามารถในการคิด 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการคิด) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

 

 ๓) ดานความสามารถในการแกปญหา 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการแกปญหา) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 
 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 
 ๔)  ดานความสามารถในการใชทักษะชีวติ 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการใชทกัษะชีวติ) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

 

 ๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย)ี 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๘๒ ๒๘๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๖๒ ๒๖๒ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๐๕ ๒๐๕ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๗๗ ๑๗๗ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๙ ๑๗๙ - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 
 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 
  ๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาต ิ(O-NET) ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

  ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๓ 
   

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณติศาสตร ๒๐๐ ๒๑.๓๖ ๑๒.๖๐ ๒๑.๓๖ ๑๒๐ ๗๗ ๓ 

ภาษาไทย ๒๐๐ ๔๔.๕๖ ๑๒.๕๒ ๔๔.๕๖ - ๑๗๖ ๒๔ 

วทิยาศาสตร ๑๙๙ ๓๐.๓๑ ๘.๘๔ ๓๐.๓๑ ๒๖ ๑๗๑ ๒ 

ภาษาอังกฤษ ๑๙๙ ๒๗.๒๖ ๗.๐๑ ๒๗.๒๖ ๓๗ ๑๖๒ - 
 

  ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๖ 
   

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณติศาสตร ๑๖๕ ๑๙.๐๐ ๑๐.๑๐ ๑๙.๐๐ ๑๑๖ ๔๗ ๒ 

ภาษาไทย ๑๖๓ ๔๓.๘๒ ๑๔.๕๘ ๔๓.๘๒ ๘ ๑๓๓ ๒๒ 

วทิยาศาสตร ๑๖๑ ๒๖.๕๙ ๘.๗๐ ๒๖.๕๙ ๓๓ ๑๒๖ ๒ 

ภาษาอังกฤษ ๑๖๔ ๒๒.๔๘ ๗.๙๗ ๒๒.๔๘ ๗๘ ๘๖ - 

สังคมศกึษา ๑๖๕ ๓๑.๒๔ ๖.๓๑ ๓๑.๒๔ ๔ ๑๖๑ - 
 

 

หมายเหต ุ โรงเรยีนกําหนดเกณฑการประเมินในแตระดับไว ดังนี้ 

  ด ีหมายถงึ นักเรยีนสอบไดคะแนนมากกวา ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

  พอใช หมายถงึ นักเรยีนสอบไดคะแนนระหวาง ๒๐ ถงึ ๖๐ คะแนน 

  ปรับปรงุ หมายถงึ นักเรยีนสอบไดคะแนนตัง้แต ๒๐ คะแนนลงมา 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 
 ๖. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศกึษา/ภูมปิญญาทองถิน่  
 

 ๑) หองสมุดมีขนาด ๑๔  ๓๒ ตารางเมตร จํานวนหนงัสอืในหองสมุด ๒๖,๑๓๖ เลม 

  การสบืคนหนังสอืและการยมื-คนื ใชระบบคอมพิวเตอร 

  จํานวนนกัเรยีนที่ใชหองสมุดในปการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๖๒ คน ตอ วัน คิด

เปนรอยละ ๑๙.๒๖ ของนักเรยีนทัง้หมด 

 ๒) หองปฏิบัตกิาร 

  หองปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร     จํานวน ๔ หอง 

  หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร     จํานวน ๓ หอง 

  หองปฏิบัตกิารทางภาษา         จํานวน ๒ หอง 

  หองปฏิบัตกิารคณติศาสตร     จํานวน ๑ หอง 

 ๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๒๕๒ เครื่อง 

  ใชเพื่อการเรยีนการสอน ๒๐๐ เครื่อง 

  ใชเพื่อสบืคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๒๑๐ เครื่อง (รวมจํานวนเครื่องทีใ่ชในการ

จัดการเรยีนการสอน ๒๐๐ เครื่อง และใชในหองสมุดอีก ๑๐ เครื่อง) 

  จํานวนนกัเรยีนที่สบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศกึษาที่รายงานเฉลีย่ ๔๐๓ 

คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ ๓๑.๔๘ ของนักเรยีนทัง้หมด 

  ใชเพื่อการบรหิารจัดการ ๔๒ เครื่อง 

 ๔) แหลงเรยีนรูภายในโรงเรยีน 
 

ช่ือแหลงเรียนรู สถติกิารใชจํานวนคร้ัง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. พิพิธภัณฑภูมิปญญา ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๒. หองสมุดโรงเรยีน ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๓. ศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๔. หองปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๕. หองปฏิบัตกิารคณติศาสตร ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๖. หองปฏิบตักิารสังคมศกึษา ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๗. หองปฏิบัตกิารภาษาไทย ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๘. หองปฏิบัตกิารภาษาตางประเทศ ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๙. หองปฏิบัตกิารการงานอาชีพ ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๑๐. หองปฏิบตักิารศลิปะ ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๑๑. สวนสมุนไพรโชตเิทวัญ ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 

๑๒. สวนปา “ตนัตสิเีขียว” ทุกวันที่โรงเรยีนเปดทําการ ๑,๒๘๓ 



๒๐ 

 
 ๕) แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน  
 

ช่ือแหลงเรียนรู สถติกิารใชจํานวนคร้ัง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. คายลกูเสอืพงษลดา ๑ ๖๙๕ 

๒. รัฐสภา ๑ ๔๐ 

๓. สวนสนุกดรมีเวลิด ๑ ๑,๒๒๒ 

๔. วัดสงิหสุธาวาส ๑ ๓๐ 

๕. โรงงานทําสมุดเมงฮัว้ ๑ ๓๕ 

๖. แหลงเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพียง 

ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

๑ ๓๐ 

  

 ๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิน่ ผูทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศกึษาเชิญมาใหความรูแก

ครู นกัเรยีน ในปการศกึษาที่รายงาน 

  ๖.๑ ช่ือ-สกลุ : นายวันชนะ  หม่ันงาน ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

สังคมศกึษา   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๒ ช่ือ-สกุล : นายวรธน  อนันตวงษ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

ภาษาไทย   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๓ ช่ือ-สกลุ : นางสาวกฤตกิา  ปาลกะวงศ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET 

วชิาภาษาอังกฤษ   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 

  ๖.๔ ช่ือ-สกลุ : นายเจษฎา  สุขุมามาศ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

คณติศาสตร   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๕ ช่ือ-สกลุ : นายอําพล ขวัญพัก ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

วทิยาศาสตร   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

  ๖.๖ ช่ือ-สกุล : นายเมทกิา  แกวมณ ีใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

ภาษาไทย   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๗ ช่ือ-สกุล : นายนันทณัฎธ  ลิ้มอสัมภินกลุ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-

NET วชิาคณติศาสตร   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๘ ช่ือ-สกลุ : นายวธิวนิท  สุทวทีรัพย ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

วทิยาศาสตร   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๙ ช่ือ-สกลุ : นางอัญชล ี เจยีมเจมิ อาจารยจากวทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ 

ใหความรูเรื่องการทําดอกไมจนั จํานวน ๒๐ ครัง้/ป 

  ๖.๑๐ ช่ือ-สกุล : นายประสงค  ลี้สุวรรณ ขาราชการบาํนาญ ใหความรูเรื่องเรารกั

อางทอง จํานวน ๑ ครัง้/ป 



๒๑ 

 
  ๖.๑๑ ช่ือ-สกลุ : นายธวัช  ทองโอภาส นายกองคกรบรหิารสวนตําบลตลาดใหม 

ใหความรูเรื่องการสรางความรกัชาตใิหกับเยาวชน จํานวน ๑ ครัง้/ป 

  ๖.๑๒ ช่ือ-สกุล : พระมหาสยาม ปภสฺสโร วัดทาโขลงกติตยิาราม อําเภอโพธิ์ทอง   

จังหวัดอางทอง  ใหความรูเรื่องการสอบธรรมศกึษาช้ันเอก  จํานวน ๔ ครัง้/ป 

  ๖.๑๓ ช่ือ-สกุล : พระครูสังฆรกัษอาคม อาภทฺธโร วัดชาง อําเภอเมือง จังหวัด

อางทอง  ใหความรูเรื่องการสอบธรรมศกึษาช้ันโท  จํานวน ๔ ครัง้/ป 

  ๖.๑๔ ช่ือ-สกุล : พระคมสันต ปารปิุณฺโณ วัดชาง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  ให

ความรูเรื่องการสอบธรรมศกึษาช้ันตร ี จํานวน ๔ ครัง้/ป 

  ๖.๑๕ ช่ือ-สกุล : พระกติตภูิมิ กนตฺสโีล วัดปาโมกวรวหิาร อําเภอปาโมก จังหวัด

อางทอง  ใหความรูเรื่องการทําความดใีนช่ัวโมงสุขจรงิหนอ  จํานวน ๓ ครัง้/ป 

  ๖.๑๖ ช่ือ-สกลุ : พระมหาโตนด กนตฺาโภ วัดจนัทร อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง  ใหความรูเรื่องการสรางวนิยัใหกับพุทธบตุร  จํานวน ๑ ครัง้/ป 

 

  ๗. ขอมูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงนิงบประมาณ ๑๐,๑๘๘,๖๖๖.๖๗ งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน-คาจาง ๓,๑๑๕,๙๐๖.๘๙ 

เงนินอกงบประมาณ ๔,๒๒๐,๐๘๓.๐๕ งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษา 

๕,๖๐๓,๗๖๖.๖๗ 

เงนิอ่ืนๆ (เงนิบรจิาค) ๖๑๘,๙๔๗.๑๕ งบอ่ืนๆ (คาสาธารณูปโภค) ๑,๖๙๕,๖๔๑.๙๖ 

รวมรายรับ ๑๕,๐๒๗,๖๙๖.๘๗ รวมรายจาย ๑๐,๔๑๕,๓๑๕.๕๒ 
 

 งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน-คาจาง    คิดเปนรอยละ ๒๐.๗๓ ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา     คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ของเงนิงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 
  ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยีนมีลักษณะเปนสังคมชนบท แวดลอมไปดวยทุงนา มี

ประชากรประมาณ ๖๖,๒๙๖ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก สํานักงานประปา

อําเภอวเิศษชัยชาญ เทศบาลตําบลไผจําศลิ โรงเรยีดวัดราชสกุณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณอําเภอวิเศษชัยชาญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ การทําเกษตรกรรม พนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม และรับจาง   สวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ   ประเพณ/ีศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน

ที่รูจักโดยทั่วไป คือ การทําขนมไทย  การเลนเพลงพื้นบาน ผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภท

เครื่องจักสานและขนมหวาน   ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากองคกรสวนทองถิ่นในเรื่องของการ

สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 ๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศกึษาต่ํากวาระดับปรญิญาตร ี  อาชีพหลักคอืเกษตรกร

และรับจาง  สวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 

๘๔,๐๑๙ บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรยีน 

 โอกาส 

 เนื่องจากโรงเรยีนเปนโรงเรยีนที่เกาแกกอตัง้มาเปนระยะเวลานานและมีศษิยเกาที่มี

ช่ือเสียงทํางานอยูในสังคม   โรงเรยีนจงึไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทัง้หนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชนที่มีศิษยเกาศกึษาอยู   ในเรื่องของงบประมาณ  การบริจาคสิ่งของ วัสดุ 

อุปกรณที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน ทุนการศกึษา ฯลฯ  ทําใหโรงเรยีนไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานของ

โรงเรียน  ทําใหโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานอยูใน

ระดับดีมาก   รวมทั้งมีบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมี

ความตั้งใจในการดูแลพัฒนาผูเรยีนอยางเต็มกําลัง   ทําใหนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนไดรับ

การดูแลพัฒนาอยางเต็มที่ มีความสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย จติใจ และสตปิญญา 

 ขอจํากัด 

๑. เนื่องจากโรงเรียนมีที่ตัง้อยูกลางทุงนาหางจากถนนใหญ ประมาณ ๘๐๐ เมตร 

กอใหเกิดขอจํากัดทางดานความสะดวกในการเดนิทางมาโรงเรยีนสําหรับนักเรียน   เพราะไมมี

รถประจําทางผานหนาโรงเรียน   ในวันปกติที่โรงเรยีนเปดเรยีนนักเรยีนจงึตองมาโรงเรียนดวย

การโดยสารรถประจํารับสงนักเรยีน ใหผูปกครองมาสงที่โรงเรยีน หรอืโดยสารรถจักรยานยนต

รับจาง  แตในวันหยุดหรือวันที่โรงเรียนเปดเรียนแตรถประจํารับสงนักเรียนไมไดวิ่ง  นักเรียน

จะตองเดนิทางมาโรงเรยีนโดยใหผูปกครองมาสงที่โรงเรยีน  หรือโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง

เทานั้น  ซ่ึงถานักเรียนโดยสารรถจักรยานยนตรับจางมาจะเสียคาใชจายในอัตราคอนขางสูง   

และถานักเรียนกลับบานผิดเวลาจะไมมีรถออกไปสงนักเรียนที่ถนนใหญ ทารถโดยสาร หรอืใน



๒๓ 

 
ตลาด  ตางจากโรงเรียนที่อยูใกลถนนใหญมีรถประจําทางผานหนาโรงเรยีนตลอด   นักเรยีนจะ

ไดรับความสะดวกในการเดนิทางมากกวา 

๒. พื้นที่ของโรงเรยีนมีถนนตัดผานทําใหพื้นที่ถูกแบงออกเปน ๒ สวน คอื สวนที่เปน

ที่ตัง้ของโรงเรยีนและสวนที่เปนบานพักครูกับพื้นที่วาง   ซ่ึงพื้นที่วางที่อยูขางบานพักครูสวนหนึ่ง

จะใชทําแปลงสําหรับใหนักเรยีนปลูกผักในวิชาเกษตรและอีกสวนหนึ่งจะเปนที่วางเปลาไมไดทํา

ประโยชนอะไร  เนื่องจากมีพื้นที่ซ่ึงมีที่ตั้งไมเหมาะสมตอการใชงาน   ทําใหโรงเรยีนไมไดใชพื้นที่

ของโรงเรยีนในการทําประโยชนใหกับนักเรยีนอยางเต็มที่ 

๓. ผูปกครองของนักเรยีนสวนใหญมีฐานะปานกลางและมีอาชีพรับจางเปนพนักงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม จงึไมไดอยูดวยกันกับนักเรยีนหรอืถาอยูดวยกันก็ตองทํางานไมเปนเวลา  

และอัตราการหยารางของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับสูง   นักเรยีนตองอาศัยอยูกับญาตหิรือ

อยูเพียงลําพังในเวลาที่ผูปกครองไปทาํงาน   ทําใหมีนักเรยีนบางสวนไมไดรับการเอาใจใสดูแลใน

เรื่องการเรยีนและความประพฤตจิากผูปกครองเทาที่ควร  

 

  ๙. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษารอบปท่ีผานมา 
 

 ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  (ปการศกึษา ๒๕๕๙) 
 

ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน ดี 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ดี 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธผิล ดเียี่ยม 

ผลการประเมนิภาพรวมของสถานศกึษา ดีเยี่ยม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 
๑๐. ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปท่ีผานมา 
 

 ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  (ปการศกึษา ๒๕๕๙) 
 

องคประกอบ/ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คาเฉลี่ย 

๑. สถานศกึษามีการกําหนดมาตรฐานการศกึษา ๕ ๕.๐๐ 

๒. สถานศกึษามีการจดัทําแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

๕ ๔.๗๓ 

๓. สถานศกึษามีการจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ ๕ ๔.๖๗ 

๔. สถานศกึษาดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษา 

๕ ๕.๐๐ 

๕. สถานศกึษาจดัใหมีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ๕ ๔.๕๐ 

๖. สถานศกึษาการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๔.๕๐ 

๗. สถานศกึษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

๕ ๕.๐๐ 

๘. สถานศกึษาจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง ๕ ๕.๐๐ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
ดเีย่ียม ๔.๘๐ 

 



๒๕ 

 
สวนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศกึษามีกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรยีนดวยวธิกีารที่หลากหลาย 

ดังตอไปนี้ 

๑) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ จัดทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาทางดานการอานและการเขียน

ภาษาไทย ผลิตสื่อนวัตกรรมและนํามาใชในการแกปญหานักเรียนที่มีปญหา พรอมกับติดตามผล

ความกาวหนาของนักเรยีนเปนระยะ  และมีสรุปผลการทดสอบ ดังนี้ 
 

ผลการ

ประเมิน 

จํานวนนกัเรยีนที่อาน รอยละของนกัเรยีนที่อาน 

คลอง ไมคลอง ปรับปรงุ คลอง ไมคลอง ปรับปรงุ 

ดานการอาน ๒๔๗ ๔๖ ๓ ๘๓.๔๕ ๑๕.๕๔ ๑.๐๑ 
 

ผลการ

ประเมิน 

จํานวนนกัเรยีนที่เขียนในระดับ รอยละของนกัเรยีนที่เขียนในระดับ 

ดี พอใช ปรับปรงุ ดี พอใช ปรับปรงุ 

ดานการเขียน ๖๔ ๑๐๙ ๑๒๓ ๒๑.๖๒ ๓๖.๘๒ ๔๑.๕๕ 
 

๒) จัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน “อานเรียนเขียนไทย” เพื่อแกปญหา

ใหกับนักเรยีนที่มีความบกพรองดานการอานและการเขียนภาษาไทย 

๓) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานดานการคิดคํานวณของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษา

ปที่ ๑ จัดทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาในการทองสูตรคูณ ผลติสื่อนวัตกรรมและนํามาใชในการ

แกปญหานักเรยีนที่มีปญหา พรอมกับตดิตามผลความกาวหนาของนักเรยีนเปนระยะ  มีสรุปผลการ

ทดสอบ ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน 
จํานวนนกัเรยีนที ่ รอยละของจํานวนนกัเรยีนที ่

ทองไดครบ ทองไดไมครบ ทองไดครบ ทองไดไมครบ 

การทองสูตรคูณ แม ๒ – ๑๒ ๑๘๕ ๙๘ ๖๕.๓๗ ๓๔.๖๓ 
 



๒๖ 

 
๔) ใหนักเรียนทําแบบฝกคิดเลขเร็วกอนเรียน เพื่อเสรมิสรางทักษะดานการคิดคํานวณ 

ตรวจสอบหานักเรยีนที่ไมสามารถทองสูตรคูณได และนํามาพัฒนาจนสามารถทองสูตรคูณในแมที่

เปนพื้นฐานซ่ึงนักเรยีนควรทองจําได เพื่อเปนพื้นฐานการเรยีนวชิาคณติศาสตรในเรื่องตางๆ 

๕) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ ๑ จัดทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ผลติสื่อนวัตกรรมและ

นํามาใชในการแกปญหานักเรยีนที่มีปญหา พรอมกับตดิตามผลความกาวหนาของนักเรยีนเปนระยะ  

มีสรุปผลการทดสอบ ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน 

จํานวนนกัเรยีน 

ที่มีผลการประเมินระดับ 

รอยละของนกัเรยีน 

ที่มีผลการประเมินระดับ 

ดี พอใช ปรับปรงุ ดี พอใช ปรับปรงุ 

ดานการอานคําศัพท ๓๙ ๒๑ ๒๒๓ ๑๓.๗๘ ๗.๔๒ ๗๘.๘๐ 
 

ผลการประเมิน 
จํานวนนกัเรยีนที ่ รอยละของจํานวนนกัเรยีนที ่

เขียนไดครบ เขียนไดไมครบ เขียนไดครบ เขียนไดไมครบ 

การเขียน A – Z ๑๐๙ ๑๗๗ ๓๘.๑๑ ๖๑.๘๙ 
 

๖) จัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย เพื่อปูพื้นฐานความรูทางดานการใช

ภาษาอังกฤษ ในเบื้องตน และเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการ

ฟงและพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาต ิ

๗) สงเสริมทักษะดานการคิดของนักเรียนดวยการใหนักเรียนไดนําความรูที่เรียนมาใน

วชิาตางๆ มาบูรณาการใชในการทําชุมนุมโครงงานเศรษฐกจิพอเพียง และโครงงานในรายวชิาตางๆ  

๘) ครูจัดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และผล

การเรยีนรูของหลักสูตร  โดยมีการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  ทั้งรูปแบบการระดมสมอง 

แบบลงมือปฏิบัตจิรงิ แบบรวมมือกันเรยีนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนฐาน 

ฯลฯ  พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนไปใชใหตรงตามศักยภาพผูเรยีน  

และพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียนรูผูเรียน  เพื่อนําผลการวัด

ประเมินผลการเรยีนรูไปใชพัฒนานักเรยีน 

๙) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนเสริมในคาบเรียนที่วาง เพื่อเตรียม

ความพรอมในการสอบ O-NET ใหกับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๓ และ ๖ 

๑๐) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก เพื่อ

เตรยีมความพรอมในการสอบ O-NET ใหกับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๓ และ ๖ 

๑๑) เสริมสรางประสบการณทางวชิาการใหกับนักเรยีนที่มีความสามารถในดานตางๆ 

ดวยการสงเขารวมการแขงขันทักษะทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรยีนจุฬาภรณราช



๒๗ 

 
วิทยาลัย ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สโมสรไลออนอางทอง กลุมโรงเรียน

มัธยมศกึษาจังหวัดอางทอง วทิยาลัยพละศกึษาอางทอง ฯลฯ 

๑๒) สงเสรมิความสามารถดานการใชเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีนการสอนดวยการเปด

สอนรายวิชาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานกับนักเรียนทุกระดับช้ัน และเปด

เครอืขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย  ใหนักเรยีนใชตลอดระยะเวลาที่อยูโรงเรยีน 

๑๓) มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด E–Library ใหนักเรียนไดใช

คนควาหาความรูเพ่ิมเตมินอกหองเรยีนและนอกเหนอืจากตําราเรยีน 

๑๔) สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนดวยการทํากจิกรรมรักการอาน ดวยการให

นักเรยีนอานหนังสอืที่ตนเองสนใจอยางนอยสัปดาหละ ๓ ครัง้ และบันทกึสิ่งที่นักเรยีนไดจากอานลง

ในแบบบันทกึการอาน 

๑๕) สงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิต

สังคม และจิตสํานึกที่ดี  ตามที่สถานศึกษากําหนด  ดวยการจัดกิจกรรมเขาคายธรรมมะ  การ

ทําบุญในวันธรรมสวนะ  การทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา  การสวดมนตในวันศุกร  การอบรมใน

โครงการโรงเรยีนสุจริต  การทํากิจกรรมจิตอาสา  การบริจาคโลหติ  การบรจิาคทรัพยเพื่อทําบุญ

และชวยเหลือหนวยงานตางๆ และผูที่ไดรับความเดือดรอน  และการเขาคายปรับพฤติกรรม  

สําหรับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมอันไมพึงประสงคติดลบตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและ

เห็นสมควรวาตองไปเขาคายเพื่อปรับพฤตกิรรม 

๑๖) เขารวมโครงการโรงเรยีนคุณธรรม และใหครูในแตละกลุมสาระและนักเรยีนรวมกัน

ทําโครงงานคุณธรรม เพื่อบําเพ็ญประโยชนและสรางความดี ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีนที่

กําหนด 

๑๗) เขารวมโครงการโรงเรียนรักษาศลี ๕ ครอบครัวอบอุน ในการเขารวมโครงการไดให

นักเรยีนทําความดแีละเขียนบันทกึลงในสมุดบันทกึทุกวัน 

๑๘) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดวยการทํากิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ การปลูกและดูแลสวนปา “ตันตสิีเขียว”  การทํา

กจิกรรมธนาคารขยะ  โดยการใหนักเรยีนนําขยะที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อใชตอไดมาขาย  การคัด

แยกประเภทขยะกอนทิ้ง  การนําเศษวัสดุเหลอืใชมาประดษิฐเปนของใช 

๑๙) สงเสรมิใหนักเรยีนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย  เห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทย  ดวยการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  การจัดทําแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  

สวนสมุนไพรไทย  ใหนักเรยีนไดเขาไปศกึษาและภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย 

๒๐) สงเสรมิใหนักเรยีนรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  ดวยการออกกําลังกายในวัน

อังคารของทุกสัปดาห  และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ  ดวยการจัดกิจกรรม 

อย.นอย ในสถานศกึษา 



๒๘ 

 
๒๑) สงเสรมิใหผูเรยีนรูจักปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ดวยการจัดอบรม

ใหความรูกับนักเรยีน  ในโครงการสรางความเขมแข็งเด็กและเยาวชน (รักในวัยเรยีน) ใหกับนักเรยีน

ในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

๒๒) พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพ

ผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีนการสอน  ครูในสายช้ันเดียวกันรวมกันกําหนดแผนการ

จัดการเรยีนรู  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของผูเรยีน 

๒๓) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูนอก

หองเรยีนใหกับนักเรยีนในดานตางๆ 
 

๒. ผลการดําเนนิงาน 

ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตาม

มาตรฐานการอานในแตละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจักการวางแผน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดดตีามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวพิากษไดอยาง

สรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถ

วเิคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนด ีสําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  ผูเรยีนรูและตระหนักถงึโทษและพิษภัยของสิ่งเสพตดิตางๆ เลอืกรับประทานอาหารที่

สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละ

ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

รวมถงึมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และระหวางวัย ทัง้นี้ มีผลการดําเนนิงานเชิง

ประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 

๑) นักเรยีนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันทักษะทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก 

รวมทัง้หมด ๑๓๑ รายการ  

๒) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ มีอัตราการจบการศึกษาตามกําหนด

ระยะเวลา การศกึษาตอ และการประกอบอาชีพที่เพ่ิมสูงข้ึน 

๓) นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดของโรงเรยีน 

๔) นักเรยีนทุกคนทําความดแีละเขียนบันทกึลงในสมุดบันทึกความดี ตามขอกําหนดในการ

เขารวมโครงการโรงเรยีนศลี ๕ ครอบครัวอบอุน 

๕) นักเรยีนทุกคนมีสวนรวมในการทํากจิกรรมโครงงานคุณธรรมของทุกกลุมสาระ  

๖) นักเรียนจํานวน ๑,๐๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๒๕ สามารถสอบผานธรรมศึกษา

ระดับช้ันตรี โท และเอก 

๗) นักเรยีนมีทักษะการคิดผานเกณฑการประเมินของสถานศกึษาที่กําหนด  



๒๙ 

 
๘) นักเรียนเปนผูที่ใฝเรียนรูและสนใจที่จะแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอตนเอง จาก

แหลงเรยีนรูตางๆ ทัง้ในและนอกหองเรยีน 

๙) นักเรยีนสามารถนําเทคโนโลยมีาใชในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองได 

๑๐) นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต รูจักปองกันตนเองใหรอดพนจากอบายมุขและความ

รุนแรงที่เกดิข้ึนในสังคมที่ตนอาศัยอยู 

๑๑) นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและรูจักหารายไดเสริมเพื่อแบงเบาภาระของ

ผูปกครองระหวางเรยีน 
 

๓. จุดเดน 

๑) มีการตรวจสอบพื้นฐานการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ ในวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนวิชาที่เปนพื้นฐาน และนําผลการตรวจสอบแจง

ใหกับครูผูสอนทุกคนทราบ เพื่อเปนพื้นฐานในเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

และสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนใหเพ่ิมสูงข้ึน 

๒) มีการนําสื่อสื่อทางไกลเพื่อการศกึษา DLIT มาใชในการจัดการเรยีนการสอนใน ๕ กลุม

สาระหลัก คอื ภาษาไทย คณติศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศกึษา และภาษาอังกฤษ   

๓) มีการสอนเสริมเพ่ิมศักยภาพเตรยีมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

(O–NET) ใหกับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๓ และ ๖ อยางตอเนื่องตลอดปการศกึษา 

๔) มีการสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและเสริมสราง

ประสบการณการเรยีนรูนอกหองเรยีน  ดวยการสงนักเรยีนเขารวมการแขงขันทักษะทางวชิาการกับ

หนวยงานภายนอก อยางตอเนื่อง 

๕) มีการพัฒนาโปรแกรมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพฤตกิรรมของนักเรียน  ทัง้ที่พึงประสงค

และไมพึงประสงค  และใหนักเรยีนที่มีคะแนนพฤตกิรรมที่ไมพึงประสงคติดลบตามเกณฑที่กําหนด 

เขาคายเพื่อปรับพฤตกิรรม   
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูเรยีนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ บางคนยังตองไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 

๑) คุณธรรมข้ันพื้นฐาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความใฝรูใฝเรียน ความมี

ระเบยีบวนิัย 

๒) ทักษะพื้นฐานในการเรยีนรูดานการอาน การเขียน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

๓) การคิดคํานวณข้ันพื้นฐาน (ทองสูตรคูณ) 

๔) การสงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิด

การลอกเลยีนแบบ ทําใหลมืวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 

๕) ผลการทดสอบข้ันพื้นฐานทางการศึกษาระดับชาติอยูในระดับต่ํา ตองหาทางพัฒนาให

เพ่ิมสูงข้ึน 



๓๐ 

 
   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา 
 

 ระดับคุณภาพ : ดเีย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรยีนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศกึษาที่ผานมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศกึษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศกึษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหา

ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนนิการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนนิการนิเทศ กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

๒. ผลการดําเนนิงาน 

๑) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหา

ความตองการพัฒนาของสถานศกึษา นโยบายการปฏิรูปการศกึษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศกึษาชาติ 

๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจําป สอดคลองกับการพัฒนา

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ 

ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได 

ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกจิกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรยีน

ใหใฝเรยีนรู   

๓) สถานศกึษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัตกิารประจําป ให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนได

เสยีมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

๔) ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวม

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศกึษา 

๕) สถานศึกษามีการนเิทศ กํากับ ตดิตาม และประเมินผลการบรหิารและการจัดการศกึษา 

ที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 

๖) สถานศกึษามีรูปแบบการบรหิารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยดึหลัก

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรยีนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษา 



๓๑ 

 
๗) สถานศกึษามีการระดมทรพัยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาจากเครอืขายอุปถมัภ 

สงผลใหสถานศกึษามีสื่อและแหลงเรยีนรูที่มีคุณภาพ 

๘) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานของกลุมงานตางๆ เพื่อกํากับติดตามและวาง

แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่องสัปดาหละ ๑ ครัง้ ตลอดปการศกึษา 

๙) สถานศกึษาเขารวมโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 

๓. จุดเดน 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวธิี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุก

ฝายมีสวนรวมในการกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศกึษา สภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรยีนรูไดอยางมีคุณภาพ  มี

การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด

การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปนฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

๑) เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผูเรยีน 

๒) สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

ดําเนินงาน/กจิกรรม ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสรางรายวชิา การจัดกิจกรรมชุมนุม 

กจิกรรมลดเวลาเรยีน  ใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน 

๒) นํานวัตกรรมชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพ (Profession Learning Community : PLC) เขามา

พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูของครู 

๓) มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดทําหนวยการเรยีนรูบูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีน   

๔) ปรับโครงสรางรายวชิา หนวยการเรยีนรู ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู สนับสนุนใหครูจัดการ

เรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรยีนทุกคนมีสวนรวม  ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย

ตนเอง   

๕) ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดและคนพบความรูดวยตนเอง เชน จัดการ

เรียนรูดวยการทําโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศสรุปความรูที่เรียน

เพื่อใหความรูตามสถานที่ตางๆ ทัง้ภายในหองเรยีนและนอกหองเรยีน   

๖) ครูใชสื่อการเรยีนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมิน

คุณภาพและประสทิธภิาพของสื่อการสอนสอนที่ใช   

๗) ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในช้ันเรยีนปการศึกษา

ละ ๑ เรื่อง  และครูทุกคนไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรยีนรู ในหลักสูตร Education ๔.๐ by office ๓๖๕   

๘) ครูทุกคนยังไดรับการนิเทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ

เรยีนการสอนจากผูบรหิาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนเิทศ ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 

๙) นําสื่อทางไกลเพื่อการศกึษา DLIT มาใชในการจัดการเรยีนการสอนใน ๕ กลุมสาระหลัก 

คอื ภาษาไทย คณติศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  โดยครูแกนนํา กลุมสาระ

ละ ๔ คน 

๑๐) ครูทุกคนไดรับโอกาสในการไปศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนและงานใน

หนาที่พิเศษ ณ โรงเรยีนปากชอง 



๓๓ 

 
๑๑) ขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession 

Learning Community : PLC) ข้ึน เพื่อใหครูไดรวมกลุมกันสรางนวัตกรรมและหาวิธแีกปญหาที่เกิด

ข้ึนกับผูเรยีน 

๑๒) ครูทุกคนไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอกตางๆ อยาง

ตอเนื่อง  อยางนอยปการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
 

๒. ผลการดําเนนิงาน 

๑) จากการดําเนนิงาน/โครงการ/กจิกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูมีการจดัการ

เรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับด ี

๒) มีการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรงุหลกัสูตรสถานศกึษาใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กระทรวงศกึษาธกิาร สอดคลองกับบรบิท ความตองการของผูปกครอง และชุมชน 

๓) ครูทุกคนไดรับการนเิทศตดิตามการจดัการเรยีนการสอน 

๔) มีการนํากจิกรรมกลุมชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพ (Profession Learning Community : 

PLC) มาใชพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรูของครูอยางเปนระบบ 
 

๓. จุดเดน 

ครูมีความตัง้ใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกจิกรรมใหนกัเรยีนไดเรยีนรูโดยการคิด 

ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยดีวยตนเองอยางตอเนื่อง  นักเรยีนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรยีนรู  ครูมีการทํางานวจิัยในช้ันเรยีนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในช้ันเรยีน ปการศกึษา

ละ ๑ เรื่อง ครูทุกคนไดรับการนเิทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการเรยีน

การสอนจากผูบรหิาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนเิทศ ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้  มีการจัดตัง้กลุมชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC) ข้ึน เพื่อใหครูไดรวมกลุมกันสราง

นวัตกรรมและหาวธิแีกปญหาทีเ่กดิข้ึนกับผูเรยีน 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูควรนําผลการประเมินในช้ันเรยีนมาเปนสารสนเทศสําหรับใชในการพัฒนาการเรยีนรูของ

นักเรียน  และมีการใหขอมูลการประเมินผลการเรียนรูยอนกลับแกนักเรียนใหมากข้ึน เพื่อให

นักเรยีนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 



๓๔ 

 
   มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมปีระสทิธผิล 
 

 ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศ

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทัง้ 

๘ ประการ ดังนี้ ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

โดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ๕) ดําเนนิการตดิตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) 

จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรยีนดําเนนิการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอผลการ

ดําเนนิงานรายงานประจําปของสถานศกึษาในปการศกึษาที่ผานมา วเิคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

และจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบดวยโครงการ/กจิกรรมที่จะพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา  โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  จัดทําโครงการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรยีน  เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน  ใหปฏิบัติหนาที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศกึษา ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ จัดทําเครื่องมือใหนักเรยีนประเมินตนเองในการเรยีนรู  ครูประเมิน

ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว  คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนประเมิน

การดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา  

ตดิตามการประเมินโครงการและกจิกรรมสรุปผลการดําเนินงาน  ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวน

รวมของทุกฝาย  โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนจากนักเรียน  ผูปกครอง  และคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน 
   

๒. ผลการดําเนนิงาน 

๑) โรงเรยีนมีการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดั

การศกึษาอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพด ีและคณะกรรมการ 

สถานศกึษา ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 



๓๕ 

 
๒) มีการสรปุโครงการและผลการดําเนนิงานในกจิกรรมตางๆ ของโรงเรยีนทีส่อดคลองกับ

ระบบงานประกันคุณภาพการศกึษาทุกโครงการ พรอมกับรายงานใหผูบรหิารรับทราบ และนําผลที่

ไดมาใชปรับปรงุพัฒนาการทํางานในปการศกึษาถัดไป 

๓) มีการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบตัริาชการประจําปการศกึษาที่

สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของชุมชน 
 

๓. จุดเดน 

โรงเรยีนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ

สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่

เกี่ยวของ ที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม  ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนควรการนําการประกันคุณภาพเขาไปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานใน

องคกร ทุกกลุมงาน 



๓๖ 

 
สวนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ถือเปนขอมูลสารสนเทศ

สําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพ

ความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการ

ประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาใน

อนาคตและความตองการการชวยเหลอืไดดังนี้ 
 

    สรุปผล 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

- นักเรยีนแตละคนเปนบุคคลที่มีศกัยภาพ

และความสามารถสวนตัวเฉพาะดาน   ทัง้

ทางดานวชิาการ ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป และ

กฬีา  ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเพ่ิมมากข้ึนและ

ปรากฏชัดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได 

- นักเรยีนเปนบุคคลทีส่ามารถปรับตัวใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคมได มีทกัษะในการ

ดํารงชีวติอยูในสังคมทีด่ ี และมีความถนัดใน

ดานการทํางานฝมือ 

- นักเรยีนเปนบุคคลที่มีพื้นฐานทางจติใจด ี

เนื่องจากอยูในสงัคมชนบท ที่มีพื้นฐานทางบาน

ในการทําเกษตรกรรมเปนหลกั 

- นักเรยีนเปนบุคคลที่มีสุขภาพกายสมบูรณ 

แข็งแรง และมีสุขภาพจติทีด่ ี

- นักเรยีนมีความกลาแสดงออก 

- นักเรยีนเปนบุคคลที่มีน้ําใจชวยเหลอืผูอ่ืน

และสังคม 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนจาก

การทดสอบระดับชาตใินทกุกลุมสาระ อยูใน

ระดับต่ํา ควรหาวธิกีารในพัฒนาใหเพ่ิมสูงข้ึน 

- นักเรยีนบางสวนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห สังเคราะห อยูในระดับต่ํา ควรหา

วธิกีารในการพัฒนาใหนกัเรยีนมีความสามารถ

ดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน 

- นักเรยีนบางสวนมีลกัษณะของการใฝเรยีน

ใฝรูที่ไมคงทนถาวรและตองอาศัยการกระตุน

เตอืนจากครูหรอืผูปกครอง 

- นักเรยีนบางสวนขาดการรกัษาระเบยีบ

วนิัยและการปฏิบัตติามกฎของโรงเรยีนใน 

- ยังมีนักเรยีนบางสวนขาดความรับผิดชอบ

ทําใหไมจบการศกึษาตามระยะเวลาที่

สถานศกึษากําหนด 

 



๓๗ 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา 

- ผูบรหิารโรงเรยีนมีวสิัยทัศนในการพัฒนา

การศกึษาที่กาวไกล และมีความมุงม่ันทีจ่ะ

พัฒนาการศกึษาใหเกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในทกุดาน 

- มีการวางแผนการบรหิารงานและระบบ

การตดิตามตรวจสอบการบรหิารงานที่เปนระบบ 

ไดสารสนเทศที่จําเปนตอการบรหิารจัด

การศกึษาที่ครอบคลุมและจําเปนตอการใชงาน 

- มีการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมที่

ตอบสนองตอนโยบายการบรหิารจัดการศกึษา

ของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายของสํานกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต ๕ และ

มาตรฐานการ ศกึษาของโรงเรยีน อยางจรงิจัง

และตอเนื่องในทกุปการศกึษา 

- มีโครงการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรยีนรูของครูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ดวยการให

ครูดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนตามข้ันตอน

ของครูคุณภาพ ๙ ประการ ของ สพม. ๕ และ

เก็บรวมรวมหลกัฐานการดําเนนิงาน   พรอมกับ

ตรวจประเมินผลการทํางานเพื่อตดิตามการ

ดําเนนิงานและใหขอเสนอแนะ 

- มีการจัดหลกัสตูรและรายวชิาที่ตอบสนอง

ตอความถนัดและความตองการของผูเรยีนที่

หลากหลาย 

- มีสภาพแวดลอมทีส่วยงาม รมรื่น มี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

- มีระบบการตดิตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มีประสทิธภิาพ 

     - ควรหาวธิกีารในการกระตุนใหบุคลากร

ของสถานศกึษามีความกระตอืรอืรนและเห็น

ความสําคัญของการจดัการเรยีนการสอนตาม

แนวทางการปฏิรูปการศกึษายุคใหม  เพื่อสงผล

ใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพ่ิมสูงข้ึน 

รวมทัง้มีทักษะในการคิดวเิคราะห สังเคราะห

เพ่ิมมากข้ึน 

     - ขาดบุคลากรดานการบรหิาร ตองนําครูมา

ปฏิบัตหินาทีแ่ทน ซ่ึงมีภาระงานดานการสอน

ดวย  ทําใหไมสามารถวางแผนขับเคลื่อนการ

ทํางานไดอยางเต็มที ่

 

 



๓๘ 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ครูทุกคนไดรับการนเิทศการสอน และนํา

ผลที่ไดจากการนเิทศไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาการสอน 

- ครูจัดกระบวนการสอนที่เนนผูเรยีนเปน

สําคัญ  สงเสรมิใหนกัเรยีนเปนผูใฝเรยีนรู  

สรางสถานการณใหนกัเรยีนไดเรยีนรูดวย

ตนเอง  ใหนักเรยีนไดลงมือปฏิบัตเิพื่อคนพบ

ความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชใน

สถานการณจรงิ 

- ขับเคลื่อนการดําเนนิงานกระบวนการกลุม

ชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพ (Profession 

Learning Community : PLC) เพื่อใหครูได

รวมกลุมกันสรางนวัตกรรมและหาวธิแีกปญหา

ที่เกดิข้ึนกับผูเรยีน 

- การพัฒนาครูที่มาบรรจุใหม ใหมี

ประสทิธภิาพการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

- การพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการนํากระบวนการกลุมชุมชนการ

เรยีนรูทางวชิาชีพ (Profession Learning 

Community : PLC) มาใชในการพัฒนา

กระบวนการจดัการเรยีนรูและแกปญหาที่เกดิ

ข้ึนกับผูเรยีน 

ดานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมปีระสทิธผิล 

- มีการดําเนนิงานระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ครบ ๘ ขอ 

- ผลการดําเนนิงานของสถานศกึษาเปนที่

ยอมรับของบุคคลและชุมชนภายนอก ทําใหมี

นักเรยีนเขาศกึษาตอในโรงเรยีนเพ่ิมมากข้ึน 

- การนําการประกันคุณภาพเขาไปเปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานในองคกร ทุกกลุม

งาน 

 

   

 

 
 
 

 
 
 



๓๙ 

 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 จากการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผานมา 

ประกอบกับการพิจารณานโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนสารสนเทศสําหรับจัดทําแนวทางการพัฒนา

สถานศกึษาในอนาคตไดดังนี้ 

๑) ดําเนนิโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของนักเรยีน  

๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนใหสูงข้ึน  

๓) พัฒนานักเรยีนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน และมีคุณลักษณะพึงประสงคตาม

หลักสูตรสถานศกึษา 

๔) สงเสรมิใหนักเรยีนเรยีนรูทกัษะการดํารงชีวติ เพื่อนําไปใชในชีวติจรงิไดเต็มตามศักยภาพ 

๕) พัฒนาผูเรยีนใหเปนบุคคลที่มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรยีนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๖) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในดานการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๗) สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน เพื่อสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

๘) พัฒนาและรักษาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเปน

แหลงในการแสวงหาความรูของนักเรยีน 

๙) พัฒนาพื้นที่ของโรงเรยีนในทุกสวนใหสามารถใชเพื่อเกดิประโยชนตอการจัดการศกึษา 

๑๐) เตรยีมความพรอมผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา  ใหมีความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศสําหรับการสื่อสาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

   ความตองการการชวยเหลอื 
 

 โรงเรียนมีความตองการและการชวยเหลือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต ๕ 

ดังนี้ 

๑) การอบรมใหความรูกับครูที่มาบรรจุใหม 

๒) การกํากับตดิตามการดําเนนิงานของโรงเรยีนตามนโยบายตางๆ ของ สพฐ. 

๓) การสงบุคลากรในตําแหนงผูบริหารมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรยีนไมมี

บุคลากรในตําแหนงผูบรหิารมาปฏิบัตงิาน  ทําใหตองนําครูผูสอนข้ึนมาปฏิบัตหินาที่แทน  ซ่ึงอาจทํางาน

ไดไมเต็มที่  เนื่องจากตองปฏิบัตหินาที่การสอนดวย 



๕๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 ประกาศใชมาตรฐานของสถานศกึษา 

 ประกาศคาเปาหมายของสถานศกึษา 

 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ  

“ตันตวิทิยาภูมิ” 

 บันทกึการใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายของคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 บันทกึการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ทีแ่สดงผลงานดเีดนของสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 
 
 

 
 

มติคณะกรรมการสถานศกึษาใหความเห็นชอบ 

การจัดทํารายงานผลการปฏบิตัิงานประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

ของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ ครั้งที่ 

พิเศษ/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ไดรับทราบรายละเอียดของผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน  จากรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบ

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐  น้ี 

 

 

 

        (นายเชิดพันธ  มูรธานันท) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

         โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 
ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศกึษา 

โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ  

“ตันตวิทิยาภูมิ” 

งานระบบชวยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรยีนขนาดใหญ ดเีดน  

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาเขต ๕ 

ผูบริหาร 

นายรณชัย  นิ่มกลุ คุรุสดดุ ี กระทรวงศกึษาธกิาร 

ครู 

นางสาวรตพิร  นารถสกุล 

นางสาวปนนร ี พานเข็ม 

นายวรียุทธ  พูลพร  

นายอานนท  พุมขุน 

นายยุทธนา  กันตะบุตร 

นางสวงิ  ดาวลอย 

นางวไิลวรรณ เอ่ียมสะอาด 

นายเชาววัฒน  ทพิยอักษร  

นางวรนุช  พงษสุธรีกุล 

นางอารรีัตน  ธงไชย 

ครูดศีรวีเิศษสายผูสอน กลุมโรงเรยีน 

อําเภอวเิศษชัยชาญ 

นายเสถยีร บตุรหนองแสง คุรุสดดุ ี กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน 

นักเรยีนที่เขารวมประกวด

ระเบยีบแถวลกูเสอื เนตรนาร ี

ระดับจังหวัด จํานวน ๓๘ คน 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายสนิชัย   พงษชุบ 

๒. นายกฤษณ   ไกรลาศ 

๓. นายญรงญฤทษ   กลัยา 

รางวัลชนะเลศิอันดับที่ ๑ 

กจิกรรมการประกวดระเบยีบแถว

ลูกเสอื เนตรนาร ีระดับจังหวัด 

สํานักงานลกูเสอืจังหวัด

อางทอง 

นักเรยีน : 

๑. ด.ญ.กุลสตร ี  กระมลฉ่ํา 

๒. ด.ช.กติตพัินธ พรอนนัตฤกษ 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.สุมาล ี  เฉลยจรรยา 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๑ 

การแขงขันอัจฉรยิภาพทาง

วทิยาศาสตร  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

ด.ญ.วรนิทพิย   ยอดไธสง 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.งามพันธุ   สัยศร ี

รางวัลชมเชย 

การแขงขันเขียนตามคําบอก 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

ด.ญ.ศศธิร   ลาภใหญ 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.งามเนตร  ชินะตังกูร 

รางวัลชมเชย 

การแขงขัน Story Telling 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

ด.ญ.ธวิาพร   โพธิ์แกมแกว 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลชมเชย 

การแขงขันรองเพลงไทยลกูทุงหญิง 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

นายชนาธปิ   ชวลติ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลชมเชย 

การแขงขันรองเพลงไทยลกูทุงชาย 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

 
 
 



๕๖ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

น.ส.สจุติรา   ทัพไทย 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลชมเชย 

การแขงขันรองเพลงไทยลกูทุงหญิง 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

๑. น.ส.วรีนันท   สุรวัชธรีวงศ 

๒. น.ส.สุพรรณษา  เมฆพยัพ 

๓. น.ส.ชุตกิาญจน ขาว

ประพันธ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรชัย   ทองแดง 

รางวัลชมเชย 

การแขงขันวาดภาพระบายสทีาง

วทิยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

๑. ด.ช.สทิธภัิทร  แชมชอย 

๒. ด.ช.ชัชวาล  แสงโสภณ 

ครูผูฝกซอม : 

นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๒ 

การแขงขันการสรางหนังสอื

อิเล็กทรอนกิส 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

๑. ด.ช.ทนิภัทร  นาคบุญธรรม 

๒. ด.ช.จริศกัดิ ์ จติประจง 

ครูผูฝกซอม : 

นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล 

รางวัลชมเชย 

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

๑. นายปฏิพล  บุญสงิห 

๒. น.ส.มณเีนตร  ยิ้มนลิ 

ครูผูฝกซอม : 

นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค 

รางวัลชมเชย 

การแขงขันการสรางภาพยนตรสัน้ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย ลพบรุ ี(โรงเรยีน

วทิยาศาสตรภูมิภาค) 

นักเรยีน : 

น.ส.บุญสติา  บุญรอด 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.วราภรณ  เวทการ 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันรองเพลงภาษาจนี 

ระดับช้ันมัธยมศกึษา 

ศูนยเครอืขายสงเสรมิการ

เรยีนการสอนภาษาจนี 

โรงเรยีนหนองฉางวทิยา 

 

 



๕๗ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. ด.ญ.กุลสตร ี  กระมลฉ่ํา 

๒. ด.ช.กติตพิล  พรอนนัตฤกษ 

๓. ด.ช.กติตพัินธ พรอนนัตฤกษ 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.งามพันธุ  สัยศร ี

รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๑ 

การแขงขันตอบคําถามจาก

สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ 

ครัง้ที่ ๒๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาอางทอง 

นักเรยีน: 

เด็กชายทนิกร   คํายัน 

ครูผูฝกซอม : 

นางคําเตอืน  สงัขวเิศษ 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓  

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาววรรณษา   บุญไชย 

ครูผูฝกซอม : 

นางคําเตอืน  สงัขวเิศษ 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖  

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงนรศิรา   ชวยชู 

ครูผูฝกซอม : 

น.ส.งามพันธุ   สัยศร ี

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาวชลธชิา   เลศิลพครูผู

ฝกซอม : 

น.ส.งามพันธุ   สัยศร ี

รางวัลเหรยีญทอง  

อันดับที่ ๘ 

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงทพิยวมิล   ดีมี 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

อันดับที่ ๕ 

การแขงขันเรยีงรอยถอยความ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาวกรรณกิาร   จันทะพิม 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๖ 

การแขงขันเรยีงรอยถอยความ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 



๕๘ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงภูรชิญา   ปรกึไธสง 

ครูผูฝกซอม : 

นางพัชรนิทร   พ่ึงเนตร 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันทองอาขยานทํานอง

เสนาะ ระดบัช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

นักเรยีน : 

นายชนาธปิ   ชวลติ 

ครูผูฝกซอม : 

นางพัชรนิทร   พ่ึงเนตร 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๕ 

การแขงขันทองอาขยานทํานอง

เสนาะ ระดบัช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เดก็หญิงวสิสตุา   ชางเสาร 

๒. เด็กหญิงศริขิวัญ   มีศักดิ ์

๓. เด็กหญิงอรยิา   พงษสถติย

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายเสถยีร   บุตรหนองแสง 

๒. นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันปรศินาสรางสรรค

วรรณคดไีทย 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวรัตนาภรณ หาพิพัฒน 

๒. นางสาวสุภาวด ี  ปยุเงนิ 

๓. นายพุทธกิร   กลิ่นสุคนธ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายเสถยีร   บุตรหนองแสง 

๒. นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันปรศินาสรางสรรค

วรรณคดไีทย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑.เด็กหญิงภัทราพร   ดม่ัีน 

๒.เด็กชายสรายุทธ คลาย

สุบรรณ 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๕   

การแขงขันกวเียาวชนรุนใหม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายวรีะวัฒน   สุกประเสรฐิ 

๒. นางสาวบุญสติา   บุญรอต 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันกวเียาวชนรุนใหม 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 



๕๙ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นายอิสรากรณ   บุญติบ๊ 

๒. นายภาคภูมิ   บุญติ๊บ 

ครูผูฝกซอม : 

นางสวงิ   ดาวลอย 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๕   

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายรัชชานนท   ทองด ี

ครูผูฝกซอม : 

นางสวงิ   ดาวลอย 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๗   

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวละอองจนัทร โรจนะ 

๒. นางสาวอโรชา  สวางเนตร 

๓. นางสาวปยะนุช ทองประสาน

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวสุมาล ี  มีสกุล 

๒. นางสาวธนวรรณ งามเสงี่ยม 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การประกวดโครงงาน

คณติศาสตรประเภทบูรณาการ

ความรูในคณติศาสตรไป

ประยุกตใช 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงสรินิยา   คลายสุบรรณ

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวชัชดา   ครองตน 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายจริวัฒน  ผลจนัทร 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวชัชดา   ครองตน 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายรุงโรจน  อินทรชิต 

๒. เด็กชายธรรมรัตน  ชลกจิ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวติร ีเผือกประพันธ 

๒. นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๗ 

การแขงขันตอสมการ

คณติศาสตร(เอแม็ท) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 
 



๖๐ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

นายกลวัชร  พันธุไม 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๖ 

การแขงขันตอสมการ

คณติศาสตร(เอแม็ท)ระดบัช้ัน ม.

๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑.เด็กชายกติตพัินธ พรอนันตฤกษ 

๒.เด็กหญิงพลอยชมพู สวางเนตร 

๓.เด็กหญิงแพรววด ี ตุลารกัษ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวอัญชดา เขียวอุไร 

๒. นางสาวชมนาด ปานแกว 

รางวัลเหรยีญเงนิ   

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันอัจฉรยิภาพทาง

วทิยาศาสตร  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

นักเรยีน: 

๑. นายนภดล  พงษสถติย 

๒. นางสาวพลอยไพลนิ  สรุาโพธิ ์

๓. นางสาวชมพูนุช  อังกรีตัน 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวทฆัิมพร  บําเพ็ญ 

๒. นางสาวชมนาด ปานแกว 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๖ 

การแขงขันอัจฉรยิภาพทาง

วทิยาศาสตร  

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงฐาปนัท  กลอมมะโน 

๒. เด็กหญิงอรอุมา  ออนนอม 

๓. เด็กชายณฐัพล  กะลําพา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายยุทธนา  กันตะบตุร 

๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๗    

การประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตร 

ประเภททดลอง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวสุวรรณา เขียวฉะออน 

๒. นางสาวพลอยไพลนิ  ปนป 

๓. นางสาวมารษิา  พงษด ี

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายยุทธนา  กันตะบตุร 

๒. นางสาวทฆัิมพร  บําเพ็ญ 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๔    

การประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตร 

ประเภททดลอง 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๖๑ 

 
รายช่ือนักเรียนและครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวภูรชิญา  จติตถนอม 

๒. นางสาวอทติยา  วรีะสัย 

๓. นางสาวพรทพิย  ทองเพ็ชร 

ครูผูฝกซอม : 

นายประทปี  ผาสุภะ 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๕   

การประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตร 

ประเภทสิ่งประดษิฐ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. เด็กหญิงนันทชิา  ทองแพ 

๒. เด็กหญิงกุลธดิา  ภูนคร 

๓. เด็กหญิงจฑุามาศ แผนสุวรรณ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางฉววีรรณ  เอกสมบัต ิ

๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร 

รางวัลทองแดง อันดับที่ ๔ 

การแขงขันการแสดงทาง

วทิยาศาสตร(Science Show) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายจารุกติติ์  เซ็งแซ 

๒. นางสาวเจนจริา  โมรา 

๓. นางสาวศศชิา  ศรแีสง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวเกศรนิ  ยิ้มชอย 

๒. นางสาวชมนาด  ปานแกว 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันการแสดงทาง

วทิยาศาสตร(Science Show) 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงวรัญญา  รัศมี 

๒. เด็กหญิงกันยากร  ปนงาม 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวกนกภัทร  พ่ึงนอย 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

การประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ

ทางวทิยาศาสตร ระดบัช้ัน ม.๑ 

– ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวลลติวด ี พูลสวัสดิ ์

๒. นางสาววรรณษา  บุญไชย 

ครูผูฝกซอม : 

นายประทปี  ผาสุภะ 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๖ 

การประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ

ทางวทิยาศาสตร ระดบัช้ัน ม.๔ 

– ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 



๖๒ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายนครนิทร  ตนับุตร 

๒. เด็กชายจริศกัดิ์  จติประจง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายยุทธนา  กันตะบตุร 

๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๑๐ 

การแขงขันเครื่องบนิพลงัยาง

ประเภทสามมิต ิ(๓D) ปลอย

อิสระ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายศุภณัฐ  พานทอง 

๒. เด็กชายเจตพัฒน  ออนนิ่ม 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายยุทธนา  กันตะบตุร 

๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๑๑ 

การแขงขันเครื่องบนิพลงัยาง

ประเภทบนินานปลอยอิสระ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. เด็กหญิงณชิา   เชิดแสง 

๒. เด็กหญิงนวนันท   ผิวบาง 

๓. เด็กหญิงน้ําทพิย   แกวกลดั 

๔. เด็กหญิงสุพัตรา   สุขเกษม 

๕. เด็กหญิงวรนิทพิย  ยอดไธสง       

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวประเทอืง  ยิ้มพงษ 

๒. นางวรรณา  ทองแดง 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

การแขงขันเพลงคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวกัญญารตัน  หลอ

เหลี่ยม 

๒. นางสาวปรณิดา   พูลสวัสดิ ์

๓. นางสาวประภัสสร แหวนเพชร 

๔. นางสาวนนัทกานต   กริ่มใจ 

๕. นางสาวรวสิรา   เกษสังข 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวประเทอืง  ยิ้มพงษ 

๒. นางวรรณา  ทองแดง 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

การแขงขันเพลงคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๖๓ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นายศวัสกร   นอยเสาธง 

๒. นางสาวกติตญิา   ปนงาม 

๓. นางสาววราล ี  ชูวงษ 

๔. นางสาวศศปิระภา   แสงทอง 

๕. นางสาวแหวนพลอย สําราญสุข 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายรฐัภูมิ   ยวงทอง 

๒. นายเชาวนวัฒน ทพิยอักษร 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๔    

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายสรัล   ปานทอง 

๒. นางสาวเกตุนสริ ี  สะชานลํา 

๓. นางสาววรวรรณ   ประดับเรอืง 

๔. นางสาวเสาวลกัษณ สอาดเอ่ียม 

๕. นายวริยิะ  จนัทรปญญา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายเชาวนวัฒน ทพิยอักษร 

๒. นายณรงญฤทษ  กัลยา 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิ  อันอันดับที่ ๒  

การประกวดภาพยนตรสัน้ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงวรนษิฐา   เหมือนสังขดี

ครูผูฝกซอม : 

นางวนิดิา   คหกจิไพศาล 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

อันดับที่ ๑๑ 

เลานทิานคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายวศิรุต   พันศริ ิ

ครูผูฝกซอม : 

นางวนิดิา   คหกจิไพศาล 

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๑๑ 

เลานทิานคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวเกษมณ ี นาคโพธิ์ศร ี

๒. นางสาวณฐัสดุา  สุวรรณ

ประดษิฐ 

๓. นางสาวกมลชนก  พิศวง 

๔. นางสาวมนัสว ี วงษปาน 

๕. นางสาววรรณภา  ศรโีสภา 

๖. นางสาวทพิวารยี  ราชนกิลุ 

๗. นางสาวจารุวัณณ ี บางมวง 

๘. นางสาวจริาภรณ  จันทรเสม 

๙. นางสาวศวิร ี น้ําทอง 

๑๐. นายธนพล  เอนกลาภ 

๑๑. นายอนุชา  เสอืโพธิ ์

๑๒. เด็กชายสุรเชษฐ  เกษมสุข 

๑๓. เดก็ชายอดศิักดิ์  มณโีชต ิ 

๑๔. เดก็ชายณัฐนนท คงสมบรูณ 

๑๕. นางสาวจฑุามาส  มีบุญ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายณรงญฤทษ   กัลยา 

๒. นางสาวสนุาร ี  รุงมี 

๓. นางวนิดิา  คหกจิไพศาล 

๔. นายเชาวนวัฒน ทพิยอักษร 

๕. นางวรรณา  ทองแดง 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ ละครคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายเจษฎา   นิ่งนกึ 

๒. เด็กหญิงธัญชนก   ศรวีเิชียร

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวสุนาร ี  รุงมี 

๒. นางวนิดิา  คหกจิไพศาล 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิ  อันดับที ่๑ 

มารยาทไทย  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 



๖๕ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน: 

๑. นายปฐมพร  บัวขม 

๒. นางสาวอาภารัตน ทับทมิทอง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวสุนาร ี  รุงมี 

๒. นางวนิดิา  คหกจิไพศาล 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิ  อันดับที ่๒ 

มารยาทไทย  

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงปยฉัตร   อาจรักษา 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๑  

การแขงขันดนตรไีทยและขับรอง 

เดี่ยวซอดวง  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กชายอาทติย   มวงชมเดช 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันดนตรไีทยและขับรอง

เดี่ยวซออู  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กชายสทิธศิักดิ์   พวงประสงค

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันดนตรไีทยและขับรอง

เดี่ยวขลุยเพียงออ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

นักเรยีน: 

นายธัชพงษ   พวงสเีงนิ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันดนตรไีทยและขับรอง

เดี่ยวขลุยเพียงออ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

นักเรยีน : 

เด็กชายณฐัดนัย   บัวทอง 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๔ 

การแขงขันขับรองเพลงไทย

ลูกทุงชาย ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายชนาธปิ   ชวลติ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๔ 

การแขงขันขับรองเพลงไทย

ลูกทุงชาย  

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๖๖ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงทวิาพร   โพธิแ์กมแกว 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๑ 

การแขงขันขับรองเพลงไทย

ลูกทุงหญิง  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาวสจุติรา   ทัพไทย 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

การแขงขันขับรองเพลงไทย

ลูกทุงหญิง  

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัด 

อางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายณัฐพงษ   สวางโรจน 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๑   

การแขงขันขับรองเพลงไทยลกู

กรุงชาย 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงเมธญา   สมิงาม 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒   

การแขงขันขับรองเพลงไทยลกู

กรุงหญิง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาวกัญญารตัน   หลอ

เหลี่ยมครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๔ 

การแขงขันขับรองเพลงไทยลกู

กรุงหญิง ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

นายชนาธปิ   ชวลติ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธ ชาย ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงศุทธนิ ี  ซอนกลิ่น 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญทองแดง 

รองชนะเลศิอันดับที่ ๑ 

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธหญิง   

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 



๖๗ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

นางสาวอาภารัตน   ทับทมิทอง 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๕ 

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธหญิง   

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายภาณพัุนธุ พรประสทิธิ์ผล 

๒. เด็กชายธนพล   ย่ํารุง 

๓. เด็กชายนวรส   จนัทรเทยีมฟา 

๔. เด็กชายพีรภัทร   สงิหรอต 

๕. เด็กชายภราดร   เวยีงวงษ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายคนงึ  เจยีรนันท 

๒. นางฉววีรรณ   เอกสมบัต ิ

๓. นายสนิชัย   พงษชุบ 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันวงดนตรสีตริง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงชนาภา   ขวัญแกว 

๒. เด็กชายเจษฎา   นิง่นกึ 

๓. เด็กชายสุภัทร   เรอืงจรัส 

๔. เด็กหญิงจฑุากานต   ใจสนทิ 

๕. เด็กหญิงจนัทรฤทัย  เกดิ

ประกอบ 

๖. เด็กชายอนพัทย   พวงใย 

๗. เด็กชายพลวชิญ   พานทอง 

๘. เด็กหญิงมนภัทร   ปานสมพงษ 

๙. เด็กหญิงสริมิา   เพราะบรรเลง 

๑๐. เด็กชายณัฐพนธ   แสงนาค 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันรําวงมาตรฐาน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 



๖๘ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวปยะมน  วไิลเนตร 

๒. นายเศรษฐพงศ  งามขํา 

๓. นายวศิรุต  พันศริ ิ

๔. นายพุฒิกร  กลิ่นสุคนธ 

๕. นายปรัชญา  ทวธีัญญ 

๖. นางสาวธชิาพร  เพ่ิมศร ี

๗. นางสาววนดิา  สาหราย

สําโรง 

๘. นางสาวสุนษิา  ศรรีาชา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันรําวงมาตรฐาน 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงนลนิทพิย  วเิศษสม 

๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูสวัสดิ ์

๓. เด็กหญิงปณฑติา  วนดิา 

๔. เด็กหญิงจนัทรฤทัยเกดิ

ประกอบ 

๕. เด็กหญิงกลุสตร ี กระมลฉ่ํา 

๖. เด็กหญิงจุฑากานต  ใจสนทิ 

๗. เด็กหญิงสริมิา  เพราะ

บรรเลง 

๘. เด็กหญิงมนภัทร  ปาน

สมพงษครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันระบํามาตรฐาน

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 



๖๙ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวปยะมน  วไิลเนตร 

๒. นางสาววนดิา  สาหรายสําโรง 

๓. นางสาวธชิาพร  เพ่ิมศร ี

๔. นางสาวเสาวลกัษณ  วรรณ

โณ 

๕. นางสาวนศิาชล  เพ็งสุข 

๖. นางสาวสุนษิา  ศรรีาชา 

๗. นางสาวเอมิกา  สุขใส 

๘. นางสาวเกตุวด ี ผุดผอง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันระบํามาตรฐาน

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เดก็หญิงนลนิทพิย  วเิศษสม 

๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูสวัสดิ ์

๓. เด็กหญิงปณฑติา  วนดิา 

๔. เด็กหญิงจนัทรฤทัย  เกดิ

ประกอบ 

๕. เด็กหญิงอรสิรา  เรอืงทรัพย 

๖. เดก็หญิงจุฑากานต  ใจสนทิ 

๗. เด็กหญิงสริมิา  เพราะ

บรรเลง 

๘. เดก็หญิงมนภัทร  ปาน

สมพงษครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การแขงขันนาฏศลิปไทยอนรุักษ

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๗๐ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวปยะมน  วไิลเนตร 

๒. นางสาววนดิา  สาหรายสําโรง 

๓. นางสาวธชิาพร  เพ่ิมศร ี

๔. นางสาวเอมิกา  สุขใส 

๕. นางสาวสนุษิา  ศรรีาชา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันนาฏศลิปไทยอนรุักษ

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. เด็กหญิงชนาภา  ขวัญแกว 

๒. เด็กหญิงนลนิทพิย  วเิศษสม 

๓. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูสวัสดิ ์

๔. เด็กหญิงปณฑติา  วนดิา 

๕. เด็กหญิงจนัทรฤทัยเกดิ

ประกอบ 

๖. เด็กหญิงจุฑากานต  ใจสนทิ 

๗. เด็กหญิงกุลสตร ี กระมลฉ่ํา 

๘. เด็กชายพลวชิญ  พานทอง 

๙. เด็กชายอนพัทย  พวงใย 

๑๐. เด็กหญิงสริมิา  เพราะ

บรรเลง 

๑๑. เด็กหญิงมนภัทร  ปาน

สมพงษครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

๕. นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ 

การแขงขันนาฏศลิปไทย

สรางสรรคระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 



๗๑ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวปยะมน  วไิลเนตร 

๒. นายพุฒิกร  กลิ่นสุคนธ 

๓. นายวศิรุต  พันศริ ิ

๔. นางสาวธชิาพร  เพ่ิมศร ี

๕. นางสาวเอมิกา  สุขใส 

๖. นางสาวเสาวลกัษณ  วรรณ

โณ 

๗. นางสาวนศิาชล  เพ็งสุข 

๘. นางสาววนดิา  สาหรายสําโรง 

๙. นางสาวสุนษิา  ศรรีาชา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

๕. นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ 

การแขงขันนาฏศลิปไทย

สรางสรรคระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงฐติกิานต  พรมทอง 

๒. เด็กหญิงแพรววรนิ  ทองฟก 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางชญาดา  ชูกจิเจรญิวัฒนา 

๒. นายเอกภพ   ทับทมิทอง 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันตอบปญหาสุขศกึษา

และพลศกึษาระดบัช้ัน ม.๑ – ม.

๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวธารรีัตน  ศรภิีรมย 

๒. นางสาวกลัยา  รุงเรอืงศร ี

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางชญาดา  ชูกจิเจรญิวัฒนา 

๒. นายเอกภพ   ทับทมิทอง 

รางวัลเหรียญทอง อันดบัที่ ๖ 

การแขงขันตอบปญหาสุขศกึษา

และพลศกึษาระดบัช้ัน ม.๔ – ม.

๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นายอัครชัย  เพชรโต 

๒. นางสาวจฑุามาศ  วิไชยวงศ 

๓. นางสาวปรณิดา  พูลสวัสดิ ์

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางเนาวรัตน เลศินนัทกลุ 

๒. นางบุบผา  ทองประเทอืง 

การแขงขันประดษิฐของใชจาก

วัสดุธรรมชาตใินทองถิน่ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงชิดเดอืน  โรจนะ 

๒. เด็กหญิงธนภรณ   เพ็งอังคาร 

๓. เด็กหญิงนศิราพร  กาเต็ม 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวจรินันท  บุญสุข 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การประกวดโครงงานอาชีพ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวกาญจนา  ทองกุญชร 

๒. นางสาวจริารัตน  วเิศษสุข 

๓. นางสาวเรณู  ชาวโพธิ์สระ 

ครูผูฝกซอม : 

นายอธชินัน  เชิดศริ ิ

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การประกวดโครงงานอาชีพ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

เด็กหญิงพลอยชมพู   สวางเนตร 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวรตพิร   นารถสกลุ 

รางวัลเหรยีญเงนิ รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

เด็กหญิงศศธิร   ลาภใหญ 

ครูผูฝกซอม : 

นางมนตร ี  เขมะชิต 

รางวัลเหรยีญเงนิ รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันเลานทิาน 

(Story Telling) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 



๗๓ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

นายณรงค   วงษศริ ิ

ครูผูฝกซอม : 

นายโสภณ   เอ่ียมสําอางค 

 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันเลานทิาน 

(Story Telling) 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นายสหรฐั   เงนิออน 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญเงนิ รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขัน Multi Skills 

Competition) 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เดก็หญิงจุฑารตัน  ทพิยประ

โพธิ์๒. เดก็หญิงณัฐชา   แสงทอง 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาววาสนา   ศรมีาพันธุ 

รางวัลเหรยีญเงนิ รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 

(Crossword) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงธัญรด ี  ตรโีชต ิ

๒. เด็กชายนนัทวุฒิ  รุงเรอืง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวนนทร ี พุฒซอน 

๒. นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที ่๕ 

การแขงขันการสรางการตูนแอนิ

เมช่ัน (๒D Animation) 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายพลวัฒน  ชูวไิล 

๒. เด็กชายทนิภัทร  นาคบุญ

ธรรมครูผูฝกซอม : 

๑. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล 

๒. นางสาวนนทร ี พุฒซอน 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๔ 

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรระดับช้ัน ม.๑ – ม.

๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายอภิวชิญ  พฤกษธาดาชัย 

๒. นางสาวมทุรส  กรีตวิทิยากร 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล 

๒. นายวรียุทธ  พูลพร 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๒ 

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรระดับช้ัน ม.๔ – ม.

๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๗๔ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายสทิธภัิทร  แชมชอย 

๒. เด็กชายชัชวาล  แสงโสภณ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ 

๒. นางสาวปราณ ี พวงทองคํา 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันสรางหนงัสอื

อิเล็คทรอนกิส 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวรวษิฎา  แชมชอย 

๒. นางสาวศศปิระภา  แสงทอง 

๓. นางสาววราล ี ชูวงษ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวปราณ ี พวงทองคํา 

๒. นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ 

๓. นางสาวนนทร ี พุฒซอน 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายภูชิชย   สกลุทอง 

๒. นางสาวฐดิาพร   รวยทรัพย 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายอภิรกัษ  หงสหาญณรงค 

๒. นางสาวปราณ ี พวงทองคํา 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๔ 

การแขงขันการตัดตอภาพยนตร

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวเกศนิ ี เจรญิผล 

๒. นางสาววัชร ี ดเีวช 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล 

๒. นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม

ดวยภาษาคอมพิวเตอร 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายศุภรกัษ  เผือกด ี

๒. เด็กชายวรายสุ  เนยีมมณ ี

๓. เด็กชายกติตนิันท  มีสงา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายวรียทุธ  พูลพร 

๒. นางสาวปราณ ี พวงทองคํา 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

หุนยนตระดับกลาง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๗๕ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวกติตญิา  ปนงาม 

๒. นางสาวอลษิา  พรหมศร 

๓. นางสาวณฐัชา  จนัทราภิรมย 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายวรียทุธ  พูลพร 

๒. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

หุนยนตระดับกลาง 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายภานุวัฒน  พฤกษาสวย 

๒. เด็กชายอิทธเิดช   เกตสุทิธิ ์

๓. เด็กหญิงเพชรพรรณารายณ ชื่น

อุรา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายวรียทุธ  พูลพร 

๒. นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

หุนยนตระดับสูง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายศวัสกร  นอยเสาธง 

๒. นายเลศิชาย  แสนประสทิธิ ์

๓. นางสาวแหวนพลอย  สําราญสุข 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายวรียทุธ  พูลพร 

๒. น.ส.นนทร ี พุฒซอน 

รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ 

หุนยนตระดับสูง 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายวาคิม   กลิ่นเกต ุ

๒. เด็กชายณฐัชนน   นาบํารุง 

๓. เด็กชายกานตดนัย   ญาณโกมุท 

๔. เด็กชายศุภศษิฏ   นาคอ่ิม 

๕. เด็กชายณฐัพล   กะลําพา 

๖. เด็กชายภูรทิัต   นนัทะบุตร 

๗. เด็กชายนวัิฒน   เพียรเพชร 

๘. เด็กชายรฐิชภูมิ   แตงตัว 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายสนิชัย   พงษชุบ 

๒. นายกฤษณ   ไกรลาศ 

๓. นายณรงญฤทษ   กัลยา 

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

การจดัคายพักแรม 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นายเอกลกัษณ   พิมพสวัสดิ ์

๒. นายเจรญิโชค   ศรบีุญเรอืง 

๓. นายประเจดิ   สสีวย 

๔. นายอมรชัย   สายถิน่ 

๕. นางสาวเมธนิ ี  พฤกษาสวย 

๖. นางสาวณัฐนันท   ขวัญศริ ิ

๗. นางสาวปณฐัดา   สําเนยีง 

๘. นางสาวสุภาภรณ   แสงสวาง 

๙. นางสาวสุพาพร   ชางเช้ือ 

๑๐. เดก็หญิงณัฐพร พฤกษธาดาชัย 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายเชาวนวัฒน  ทพิยอักษร 

๒. นางสาวสนุาร ี  รุงมี 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔ 

กจิกรรมสภานักเรยีน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงอรยิา  พงษสถติย 

๒. เด็กหญิงวสิสุตา  ชางเสาร 

๓. เด็กหญิงศริขิวัญ  มีศกัดิ ์

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางจนิตนา  วชิาบาล 

๒. นางพัชรนิทร  พ่ึงเนตร 

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันการทําหนังสอืเลม

เล็ก 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน: 

๑. นางสาวธดิารตัน  ศรนีุกลู 

๒. นางสาวศริกิานต  อัมวัฒน 

๓. นางสาวสุพิชชา  แกวฉัยยา 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางจนิตนา  วชิาบาล 

๒. นางสาวงามพันธุ  สยัศร ี

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

การแขงขันการทําหนังสอืเลม

เล็ก 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงนนทพัทธ  สุดสวย 

๒. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ 

๓. เด็กหญิงกนกพร  โตปต ิ

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวรําเพย บตุรดาเลศิ 

๒. นายเมธา   โตสวัสดิ ์

รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ  

การแขงขันยุวบรรณารกัษ

สงเสรมิการอาน   

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวกรรณกิา  ปุยเงนิ 

๒. นางสาวเสาวลักษณ  เพชรรัตน 

๓. นางสาววลิาพร  ศรศีัย 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวรําเพย บตุรดาเลศิ 

๒. นายเมธา   โตสวัสดิ ์

รางวัลเหรยีญทอง  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๑  

การแขงขันยุวบรรณารกัษ

สงเสรมิการอาน   

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 
 
 
 
 



๗๘ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

เด็กชายชยาภินัน  รุงทอง 

ครูผูฝกซอม : 

นางวนิดิา   คหกจิไพศาล 

รางวัลเหรยีญเงนิ  

รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 

การแขงขันวาดภาพระบายส ี

ประเภทบกพรองทางการเรยีนรู 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน : 

นางสาววรรณษา   บุญไชย 

ครูผูฝกซอม : 

นางคําเตอืน   สังขวเิศษ 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๔๑ 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. เดก็หญิงวสิสตุา   ชางเสาร 

๒. เด็กหญิงศริขิวัญ   มีศักดิ ์

๓. เด็กหญิงอรยิา   พงษสถติ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายเสถยีร   บุตรหนองแสง 

๒. นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

เหรยีญทองแดง  อันดับที ่๓๙ 

ปรศินาสรางสรรควรรณคดี

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. นายวรีะวัฒน   สุกประเสรฐิ 

๒. นางสาวบุญสติา   บุญรอต 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลเหรยีญเงนิ  อันดับที ่๔ 

กวเียาวชนรุนใหม 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

นายจริวัฒน  ผลจนัทร 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวชัชดา   ครองตน 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๒๑ 

การแขงขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

เด็กชายอาทติย   มวงชมเดช 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

เขารวม อันดับที ่๒๕ 

การแขงขันเดี่ยวซออู 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 



๗๙ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

เด็กชายสทิธศิักดิ์   พวงประสงค 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๒๒ 

การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

นายธัชพงษ   พวงสเีงนิ 

ครูผูฝกซอม : 

นายพรไชย   หงษสงวนศร ี

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๑๘ 

การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. เดก็ชายภาณุพันธุ พรประสทิธิ์ผล 

๒. เด็กชายธนพล   ย่ํารุง 

๓. เด็กชายนวรส   จนัทรเทยีมฟา 

๔. เด็กชายพีรภัทร   สงิหรอต 

๕. เด็กชายภราดร   เวยีงวงษ 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายคนงึ  เจยีรนันท 

๒. นางฉววีรรณ   เอกสมบัต ิ

๓. นายสนิชัย   พงษชุบ 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๘ 

การแขงขันวงดนตรสีตรงิ  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงชนาภา   ขวัญแกว 

๒. เด็กชายเจษฎา   นิง่นกึ 

๓. เด็กชายสุภัทร   เรอืงจรัส 

๔. เด็กหญิงจฑุากานต   ใจสนทิ 

๕. เด็กหญิงจนัทรฤทัยเกดิประกอบ 

๖. เด็กชายอนพัทย   พวงใย 

๗. เด็กชายพลวชิญ   พานทอง 

๘. เด็กหญิงมนภัทร   ปานสมพงษ 

๙. เด็กหญิงสริมิา   เพราะบรรเลง 

๑๐. เด็กชายณัฐพนธ   แสงนาค 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๒๙ 

การแขงขันรําวงมาตรฐาน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 



๘๐ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน: 

๑. เด็กหญิงนลนิทพิย  วเิศษสม 

๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูสวัสดิ ์

๓. เด็กหญิงปณฑติา  วนดิา 

๔. เด็กหญิงจนัทรฤทัยเกดิประกอบ 

๕. เด็กหญิงกลุสตร ี กระมลฉ่ํา 

๖. เด็กหญิงจุฑากานต  ใจสนทิ 

๗. เด็กหญิงสริมิา  เพราะบรรเลง 

๘. เด็กหญิงมนภัทร  ปานสมพงษครู

ผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๑๙ 

การแขงขันระบํามาตรฐาน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวปยะมน  วไิลเนตร 

๒. นางสาววนดิา  สาหรายสําโรง 

๓. นางสาวธชิาพร  เพ่ิมศร ี

๔. นางสาวเสาวลกัษณ  วรรณโณ 

๕. นางสาวนศิาชล  เพ็งสุข 

๖. นางสาวสุนษิา  ศรรีาชา 

๗. นางสาวเอมิกา  สุขใส 

๘. นางสาวเกตุวด ี ผุดผอง 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางประชุม   อวนแกว 

๒. นายเสฏฐวุฒิ  นนัตเสนยี 

๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย 

๔. นางสาวปนนร ี  พานเข็ม 

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๒๗ 

การแขงขันระบํามาตรฐาน 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 



๘๑ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

๑. นางสาวกาญจนา  ทองกุญชร 

๒. นางสาวจริารัตน  วเิศษสุข 

๓. นางสาวเรณู  ชาวโพธิ์สระ 

ครูผูฝกซอม : 

นายอธชินัน  เชิดศริ ิ

รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ ๓๐ 

การประกวดโครงงานอาชีพ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายวาคิม   กลิ่นเกต ุ

๒. เด็กชายณฐัชนน   นาบํารุง 

๓. เด็กชายกานตดนัย   ญาณโกมุท 

๔. เด็กชายศุภศษิฏ   นาคอ่ิม 

๕. เด็กชายณฐัพล   กะลําพา 

๖. เด็กชายภูรทิัต   นนัทะบุตร 

๗. เด็กชายนวัิฒน   เพียรเพชร 

๘. เด็กชายรฐิชภูมิ   แตงตัว 

ครูผูฝกซอม : 

๑. นายสนิชัย   พงษชุบ 

๒. นายกฤษณ   ไกรลาศ 

๓. นายณรงญฤทษ   กัลยา 

รางวัลเหรยีญทอง อันดบัที่ ๔๖ 

การจดัคายพักแรม  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

๑. เด็กหญิงนนทพัทธ  สุดสวย 

๒. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ 

๓. เด็กหญิงกนกพร  โตปต ิ

ครูผูฝกซอม : 

๑. นางสาวรําเพย บตุรดาเลศิ 

๒. นายเมธา   โตสวัสดิ ์

รางวัลเหรยีญทองแดง  

อันดับที่ ๔๔ 

การแขงขันยุวบรรณารกัษ

สงเสรมิการอาน  

ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

นักเรยีน : 

นายวรีะวัฒน   สกุประเสรฐิ 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

๑. รางวัลชนะเลศิอันดับ ๑ 

 

๒. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒ 

การแตงอินทรวเิชียรฉันท 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

การแขงขันทักษะภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาต ิ

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 

๕ 



๘๒ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

นางสาวรรณษา   บุญไชย 

ครูผูฝกซอม : 

นางคําเตอืน   สังขวเิศษ 

๑. รางวัลชนะเลศิอันดับ ๑ 

 

๒. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑ 

การแขงขันคัดลายมือ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

การแขงขันทักษะภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาต ิ

๑. กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัดอางทอง 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 

๕ 

นักเรยีน : 

นางสาวกรรณกิาร   จันทะพิม 

ครูผูฝกซอม : 

นางสวงิ   ดาวลอย 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒ 

การแขงขันเรยีงความ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

การแขงขันทักษะภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาต ิ

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

นักเรยีน : 

๑. เด็กชายสรายุทธ  คลายสุบรรณ 

๒. เด็กหญิงภัทราพร   ดม่ัีน 

๓. เด็กหญิงแพรววรนิ   ทองฟก 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลชมเชย 

การแขงขันประชันกลอนสด  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

โครงการสงเสรมิวัฒนธรรม

ภาษาไทย “อานเพื่อเรยีนรู เขียน

ดูใหไพเราะ”  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อางทอง 

นักเรยีน : 

๑. นายกัณตภณ   นิ่มนาค 

๒. นางสาวบุญสติา   บุญรอด 

๓. นายวรีะวัฒน   สกุประเสรฐิ 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลชมเชย 

การแขงขันประชันกลอนสด  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โครงการสงเสรมิวัฒนธรรม

ภาษาไทย “อานเพื่อเรยีนรู เขียน

ดูใหไพเราะ”  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อางทอง 

นักเรยีน : 

นางสาวบุญสติา   บุญรอด 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๑ 

เหรยีญเงนิ 

การแขงขันแตงกลอนสุภาพ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

ประเภทเดี่ยว 

งานวันครุวชิาการครัง้ที ่๖ 

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

พระนครศรอียุธยา 



๘๓ 

 
รายช่ือนักเรียน/ครูผูฝกซอม ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน : 

นายวรีะวัฒน   สกุประเสรฐิ 

ครูผูฝกซอม : 

นางสาวดารากร   บุญสม 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๓ 

เหรยีญทองแดง 

การแขงขันแตงกลอนสุภาพ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

ประเภทเดี่ยว 

งานวันครุวชิาการครัง้ที ่๖ 

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

พระนครศรอียุธยา 

นักเรยีน : 

ทมีนักฟุตบอลอายุ ๑๘ ป 

ครูผูฝกซอม : 

นายนรศิ   เมตตาสทิธกิร 

นายเอกภพ   ทับทมิทอง 

๑. ชนะเลศิอันดับที่ ๑ 

ตัวแทนจังหวัดอางทองแขงขันตอ

ในระดับภาคกลาง 

๒. ชนะเลศิอันดับ ๑ 

กฬีาฟุตบอลรายการไพรมิสเตอร 

๑. องคการบรหิารสวน

จังหวัดอางทอง 

 

๒. การกฬีาจังหวัดอางทอง 

นักเรยีน : 

ทมีนักกฬีาวอลเลยบอล 

ครูผูฝกซอม : 

นางชญาดา   ชูกจิเจรญิวัฒนา 

นายอานนท   พุมขุน 

ชนะเลศิอันดับที่ ๑ 

ตัวแทนจังหวัดอางทองแขงขันตอ

ในระดับภาคกลาง 

ธนาคารออมสนิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 
 

ปรัชญา 

อสาธุ  สาธุนา ชเินน 

“เรียนด ีมวีนิัย เสยีสละ กตญั”ู 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 
ภายในปการศกึษา ๒๕๖๕  

โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันติวทิยาภูมิ” จะพัฒนาผูเรยีนใหเปนคนดี  

มีความรู คูคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏิบัติ 

และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรยีนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 

 

 

อัตลักษณของสถานศกึษา 

“ย้ิมไหว ทักทาย แตงกายด”ี 
 

 

 

 

เอกลักษณของสถานศกึษา 

“สิ่งแวดลอมด ีเทคโนโลยีเดน” 




