รายงานประจําปของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ
ตําบลไผจําศิล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด
ที่ ๖ มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา มาตรา ๔๗ ไดร ะบุใหห นวยงานตน สังกัด และ
สถานศึกษาจัด ใหมีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึก ษา และใหถือวาการประกันคุณ ภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูก ารพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงานภายในสถานศึกษา จึงไดจัดใหมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปของตนเอง เพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานอยูตลอดเวลาในทุกปการศึกษา
สําหรับ การประเมิน มาตรฐานครั้งนี้ ได ประเมิ น ตามมาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ซึ่งไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน ในปการศึก ษา ๒๕๖๐ ที่ผานมา โดยโรงเรียนไดแ ตงตั้ งคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพ
ภายใน การจัด ทําเอกสารฉบับนี้เปน การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณ ภาพ ตามโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตลอดปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งโรงเรียนหวังวารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา
เลมนี้จ ะใหขอมูล ซึ่งเปน สารสนเทศที่สําคัญ เกี่ยวกับผลการดําเนิน งานของโรงเรียนในปก ารศึก ษา
๒๕๖๐ และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษาถัดไป
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทุกคนที่
ไดรวมกันรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบยืนยันรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้

( นายรณชัย นิ่มกุล )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ
๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
๒. ขอมูลครูและบุคลากร
๓. ขอมูลนักเรียน
๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
๖. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ขอมูลงบประมาณ
๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปที่ผานมา
๑๐. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ ริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
ภาคผนวก

หนา
๑
๑
๒
๘
๙
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๕
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๔๐

สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ” ตั้งอยู ณ เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตําบลไผจําศิล
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อางทอง สัง กัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต ๕
รหัส ไปรษณี ย ๑๔๑๑๐ โทรศั พ ท ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓ โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑ E-mail :
tanti@hotmail.com Website : www.tanti.ac.th เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
๒. ขอมูลผูบริหาร
๑) ผูอํานวยการโรงเรียนชื่อ นายรณชัย นิ่มกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๙๑๘๕๖ ดํารงตําแหนงที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๓ ป ๔ เดือน
๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน แตงตั้งครูปฏิบัติหนาที่แทน ๓ ตําแหนง ดังนี้
๒.๑) นางสาวสุมาลี มีสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (ปร.ด.)
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย แขนงวิชาการทดสอบและวัด ผลการศึก ษา โทรศัพท
๐๘๖–๐๓๑๕๖๕๕ ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน
เปนเวลา ๑ ป
๒.๒) นายเมธี นาคพนม วุฒิ ก ารศึก ษาสูง สุด คุรุศ าสตรม หาบั ณ ฑิ ต (ค.ม.)
สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๑–๒๕๙๕๐๘๕ ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป
๒.๓) นายสินชัย พงษชุบ วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก
ศิลปศึกษา โทรศัพท ๐๘๐–๔๒๒๑๑๖๕ ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป

ขอมูลจํานวนชั่วโมงการอบรมและพัฒนาตนเองของครู ปการศึกษา๒๒๕๖๐
๓. ขอมูลครูและบุคลากร
ขอมูลครูประจําการ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวบุษกร มูลธิโต
นางพัชรินทร พึง่ เนตร
นางสวิง ดาวลอย
นางสาวดารากร บุญสม
นางจินตนา วิชาบาล
นางคําเตือน สังขวิเศษ
นางสาวงามพันธุ สัยศรี
นายเสถียร บุตรหนองแสง
นางวรนุช พงศสุธีรกุล
นางกัลยา พันป
นางชุติมา ไชยสิทธิ์
นางสาวชัชดา ครองตน
นางสาวสุมาลี มีสกุล
นางสาวเพ็ญไพจิตร สกุลพันธุ

อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิ

๔๒
๖๐
๕๕
๓๙
๔๑
๔๘
๓๒
๕๔
๕๙
๕๖
๓๘
๓๗
๓๕
๓๑

๕
๓๙
๒๖
๑๒
๗
๑๑
๘
๓๐
๓๖
๓๔
๑๕
๑๒
๑๒
๗

ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ

ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
อ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.

วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สอนวิชา/ชั้น

ภาษาไทย/ม.๕
ภาษาไทย/ม.๑
ภาษาไทย/ม.๔,๕
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาษาไทย/ม.๔,๖
ภาษาไทย
ภาษาไทย/ม.๒
การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๒,๔
วิธีวทิ ยาการวิจัยทางการศึกษา ภาษาไทย/ม.๑,๓
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย/ม.๓,๖
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร/ม.๕
หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร/ม.๓
วิธีวทิ ยาการวิจัยทางการศึกษา คณิตศาสตร/ม.๒
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร/ม.๓,๔
วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย คณิตศาสตร/ม.๖
การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร/ม.๔

จํานวนชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป

๓๐
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๘๗
๕๔
๒๔
๒๔
๓๒
๒๔
๘๑
๔๘

๓

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิ

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาวสาวิตรี บําเพ็ญทาน
๓๑
นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน ๒๖
นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา
๖๐
นางเบ็ญจมาภรณ ไกรลาศ
๖๐
นายประทีป ผาสุภะ
๔๓
นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ
๔๗
นายยุทธนา กันตะบุตร
๓๖
นางสาวทิฆัมพร บําเพ็ญ
๒๗

๘
๒
๓๗
๓๘
๑๙
๒๒
๙
๔

ครู-ชํานาญการ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ

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

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นางสาวเกศริน ยิ้มชอย
นางสาวอัญชดา เขียวอุไร
นางสาวชมนาด ปานแกว
นางสาวกนกภัทร พึ่งนอย
นางสาวจินตนา แยมคงเมือง
นางวรรณา ทองแดง
นางสาวประเทือง ยิ้มพงษ
นายไชยวัฒน วัฒนวงศ

๗
๖
๒
๒
๒๘
๔๐
๓๘

ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครูผูชวย
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ

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

๓๕
๓๑
๓๓
๒๗
๒๕
๕๒
๖๐
๕๘

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร/ม.๑
คอมพิวเตอร-คณิตศาสตร คณิตศาสตร/ม.๒,๕
การสอนเคมี
วิทยาศาสตร-เคมี/ม.๓,๕
วิทยาศาสตร-ชีววิทยา/ม.๑,๕,๖
การสอนชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร-เคมี/ม.๓,๕
วิทยาศาสตรทั่วไป
วิทยาศาสตร/ม.๓
การสอนวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร-ฟสิกส/ม.๑,๒,๔
หลักสูตรและการ
วิทยาศาสตร-ชีววิทยา/ม.๒,๔
จัดการเรียนรู
โลกดาราศาสตร/ม.๕
การสอนวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร/ม.๒ เคมี/ม.๖
วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร/ม.๒
วิทยาศาสตร-ฟสิกส วิทยาศาสตร/ม.๒, ฟสิกส/ม.๕
วิทยาศาสตร-ฟสิกส ฟสิกส/ม.๔,๖
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา/ม.๖
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา/ม.๓
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา/ม.๓,๔

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ป

๕๗
๒๔
๒๔
๒๔
๖๖
๒๔
๔๘
๓๖
๓๖
๓๖
๔๘
๔๘
๔๒
๒๔
๒๔

๔

ที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางวินิดา คหกิจไพศาล
นายเชาวนวัฒน ทิพยอักษร
นายณรงญฤทษ กัลยา
นางสาวสุนารี รุงมี
นายปญญา ใจปญโญ
นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ
นายพรชัย ทองแดง
นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นายสินชัย พงษชุบ
นางประชุม อวนแกว
นายคนึง เจียรนันท
นายอานนท พุมขุน
นายนริศ เมตตาสิทธิกร
นายกฤษณ ไกรลาศ
นางชญาดา ชูกจิ เจริญวัฒนา
นายเอกภพ ทับทิมทอง

อายุ

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

๓๔
๓๘
๒๙
๒๙
๓๒
๔๖
๕๕
๖๐
๕๘
๕๘
๕๑
๔๙
๕๖
๕๙
๕๘
๕๒
๒๔

๗
๒
๒
๒
๙
๒๗
๓๙
๒๘
๓๖
๒๗
๒๕
๓๔
๓๖
๓๖
๒
-

ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครูผูชวย
ครู-ชํานาญการ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูผูชวย

ค.บ.
ศ.ม.
รป.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ค.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.

วัดผลการศึกษา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร
บริหารการศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป
ดนตรี
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

สอนวิชา/ชั้น
สังคมศึกษา/ม.๑
สังคมศึกษา/ม.๒,๕
สังคมศึกษา/ม.๒,๓,๕
สังคมศึกษา/ม.๒
สังคมศึกษา/ม.๔,๖
สังคมศึกษา/ม.๑,๔,๕
ศิลปะ/ม.๓,๕,๖
ศิลปะ-นาฏศิลป/ม.๑,๒
ศิลปะ-ดนตรีไทย/ม.๓
ศิลปะ/ม.๒,๕,๖
ศิลปะ/ม.๑,๔
ศิลปะ/ม.๑,๒
สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.๖
สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.๒,๕
สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.๑,๒,๓,๔

สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.๓,๕
พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.๑,๖

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ป

๖๐
๗๒
๓๖
๗๒
๖
๓๐
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๘๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
-

๕

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก
บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
คหกรรมศาสตร
เกษตร
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จิตวิทยาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายเมธี นาคพนม
นางเนาวรัตน เลิศนันทกุล
นางบุบผา ทองประเทือง
นางสาวอารี เขียวฉิม
นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
นายอภิรักษ หงสหาญณรงค
นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล
นายวีรยุทธ พูลพร
นางสาวปราณี พวงทองคํา

๕๗
๕๙
๖๐
๓๗
๕๕
๓๕
๓๔
๓๓
๓๙

๓๒
๓๙
๓๙
๒๙
๑๐
๙
๕
๖

ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครูผูชวย
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ชํานาญการ

ค.ม.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.ม.

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางสาววงษเนตร สายสุวรรณ
นางมนตรี เขมะชิต
นางสาวรติพร นารถสกุล
นายสมคิด ออนจันทร
นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ
นางสาวปนนรี พานเข็ม
นางสาววราภรณ เวทการ

๕๘
๕๕
๓๔
๓๔
๓๑
๒๘
๒๙

๓๓
๓๐
๖
๖
๗
๕
๒

ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ชํานาญการ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ

ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.

สอนวิชา/ชั้น

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ป

การงานฯ/ม.๑,๕,๖
การงานฯ/ม.๑,๒,๓
การงานฯ/ม.๓,๖
คอมพิวเตอร/ม.๑
คอมพิวเตอร/ม.๖
คอมพิวเตอร/ม.๕,๖
คอมพิวเตอร/ม.๓
คอมพิวเตอร/ม.๔

๔๒
๒๔
๒๔
๓๖
๒๔
๓๐
๔๘
๖๒

ภาษาอังกฤษ/ม.๑,๕
ภาษาอังกฤษ/ม.๒,๖
ภาษาอังกฤษ/ม.๑
ภาษาอังกฤษ/ม.๓,๕
ภาษาอังกฤษ/ม.๓
ภาษาอังกฤษ/ม.๔
ภาษาจีน/ม.๑,๒,๕

๓๖
๓๖
๑๑๖
๒๔
๕๑
๑๑๖
๓๖

๖

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๖๔ นายโสภณ เอี่ยมสําอางค
๖๕ นางอารีรัตน ธงไชย
๖๖ นางสาวรําเพย บุตรดาเลิศ

อายุ

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

๒๖
๕๘
๓๕

๒
๓๕
๕

ครู-ไมมีวิทยฐานะ
ครู-ชํานาญการพิเศษ
ครู-ไมมีวิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ/ม.๖
วท.บ. จิตวิทยา
แนะแนว/ม.๒,๖
ค.บ. บรรณารักษศาสตรและ แนะแนว/ม.๑,๔

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ป

๓๖
๗๒
๔๘

สารนิเทศศาสตร

ขอมูลครูอัตราจาง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวธนวรรณ งามเสงี่ยม
นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นายประเวศ กวยาวงศ
นายเสฎวุฒิ นันตเสนีย
นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
นายอธิชนัน เชิดศิริ
นางสาวนนทรี พุฒิซอน
นายเมธา โตสวัสดิ์

อายุ

ประสบการณ
การสอน (ป)

วุฒิ

๒๕
๒๕
๖๑
๒๗
๒๖
๓๑
๒๘
๒๗

๒
๒
๔๑
๕
๒
๒
๔
-

ค,บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน

คณิตศาสตร/ม.๑,๖
วิทยาศาสตร/ม.๑
ภาษาอังกฤษ/ม.๒
ภาษาอังกฤษ/ม.๕,๖
ภาษาจีน/ม.๓,๔,๖
การงาน/ม.๔,๕
คอมพิวเตอร/ม.๒
การงาน/ม.๒

เกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)

คอมพิวเตอรศกึ ษา
นิเทศศาสตรเกษตร

จางดวยเงิน

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป

เงินอุดหนุนคาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนคาบํารุงการศึกษา
เงินระดมทรัพยเพื่อการศึกษา
เงินระดมทรัพยเพื่อการศึกษา
เงินระดมทรัพยเพื่อการศึกษา
เงินอุดหนุนคาบํารุงการศึกษา
เงินระดมทรัพยเพื่อการศึกษา
เงินอุดหนุนคาบํารุงการศึกษา

๒๔
๒๔
๒๔
๓๖
๔๘
๒๔
๒๔

๗
สรุปจํานวนบุคลากร
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูผูสอน

ปการศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒
๕
๔
๑

๗๓
๘๑
๖๗
๖๖

พนักงาน
ราชการ
-

ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ
๗
๘
๘
๘

๗
๗
๘
๘

สรุปจํานวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูบริหารและบุคลากรครู
ตําแหนง
ผูบริหาร
บุคลากรครู

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน (คน)
๑
๔๗
๒๖
๑

สรุปภาระงานสอนของครูในแตละกลุม สาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
กลุมสงเสริมการสอน
รวม

ครูประจําการ
(คน)
๘
๘
๑๑
๙
๕
๖
๙
๙
๒
๖๗

ครูอัตราจาง
(คน)
๑
๑
๓
๓
๘

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
๑ คน (คาบเรียน/สัปดาห)
๑๖.๕๐
๑๖.๖๗
๑๔.๘๓
๑๘.๘๗
๑๗.๔๐
๑๖.๐๐
๑๖.๕๐
๑๖.๕๐
๒๑.๐๐
๑๖.๗๓

๘
๔. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ของปการศึกษา ๒๕๖๐)
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้ สิน้ ๑,๓๕๐ คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชัน้ เรียน

จํานวนหอง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ชวงชั้นที่ ๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ชวงชั้นที่ ๔

๘
๘
๘
๒๔
๖
๖
๖
๑๘

เพศ
ชาย หญิง
๑๔๐ ๑๔๖
๑๔๓ ๑๒๘
๑๑๖ ๑๑๑
๓๙๙ ๓๘๕
๕๓ ๑๒๙
๗๐ ๑๓๐
๖๓ ๑๒๑
๑๘๖ ๓๘๐

รวมทั้งหมด

๔๒

๕๘๕

รวม
๒๘๖
๒๗๑
๒๒๗
๗๘๔
๑๘๒
๒๐๐
๑๘๔
๕๖๖

๗๖๕ ๑,๓๕๐

เฉลี่ย
ตอหอง
๓๕.๗๕
๓๓.๘๘
๒๘.๓๘
๓๒.๖๗
๓๐.๓๓
๓๓.๓๓
๓๐.๖๗
๓๑.๔๔
๓๒.๑๔

๙

๕. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชวงชั้นที่ ๓
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวม

๔

๓.๕

๔๗
๒๗
๔๖
๓๒
๗๑
๕๒
๖๗๕ ๓๑๒
๘๑๘ ๓๓๗
๒๕๓ ๑๖๔
๕๕๙ ๓๒๘
๙๒
๘๐
๒,๕๖๑ ๑,๓๓๒

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

๖๔
๙๓
๑๔๓ ๑๖๔ ๑๙๘ ๒๓
๔๐
๗๘
๑๕๘ ๑๘๖ ๔๓๘ ๕๖
๑๐๔ ๑๒๘
๑๖๕ ๑๘๘ ๒๗๖ ๔๙
๔๔๕ ๓๘๐
๓๒๐ ๒๐๐ ๑๑๐ ๒๐
๒๘๖ ๑๘๒
๑๐๖
๓๕
๒๘
๗
๑๗๓ ๑๕๐
๑๑๙
๙๔
๘๒
๖
๓๐๘ ๑๙๗
๑๖๐ ๑๐๕ ๑๐๙ ๒๕
๙๓ ๑๔๑ ๒๑๗ ๑๓๙ ๑๗๓ ๑๘
๑,๕๑๓ ๑,๓๔๙ ๑,๓๘๘ ๑,๑๑๑ ๑,๔๑๔ ๒๐๔

รวม

ร

มส

๐
๑
๒
๘
๐
๑
๒
๔
๑๘

๑
๗๖๐
๐ ๑,๐๓๕
๑ ๑,๐๓๖
๔ ๒,๔๗๔
๐ ๑,๗๙๙
๐ ๑,๐๔๒
๑๐ ๑,๘๐๓
๑
๙๕๘
๑๗ ๑๐,๙๐๗

ผลการ
จํานวน
รอยละ
นักเรียนที่ได
นักเรียนที่ได
เรียน
เฉลี่ย ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๘๙
๑๓๘
๑๘.๑๘
๑.๕๙
๑๑๘
๑๑.๔๑
๑.๙๒
๒๒๗
๒๑.๙๗
๒.๘๙
๑,๔๓๒
๕๘.๑๖
๓.๓๗
๑,๔๔๑
๘๐.๑๐
๒.๘๓
๕๙๐
๕๖.๖๘
๓.๐๑
๑,๑๙๕
๖๖.๗๒
๒.๒๐
๒๖๕
๒๗.๘๑
๒.๖๔
๕,๔๐๖
๔๙.๗๒

๑๐

ชวงชั้นที่ ๔
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู

๔

๓.๕

๓

๒.๕

ภาษาไทย
๕๖
๘๘ ๑๘๕ ๑๕๐
คณิตศาสตร
๘๑
๔๒
๘๒
๘๕
วิทยาศาสตร
๖๘
๔๒
๖๕ ๑๒๒
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖๔๔ ๒๓๗ ๒๔๕ ๒๐๒
สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๑๒ ๑๗๑ ๑๔๙ ๑๒๖
ศิลปะ
๓๐๕ ๑๔๒ ๑๑๕
๗๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗๓๔ ๑๗๘ ๑๙๖ ๑๑๖
ภาษาตางประเทศ
๒๓๘ ๑๔๓ ๒๐๒ ๒๑๘
รวม
๒,๕๓๘ ๑,๐๔๓ ๑,๒๓๙ ๑,๐๙๒

๒

๑.๕

๑๖๑
๙๕
๑๒๖
๑๓๑
๓๙
๖๖
๑๐๕
๒๓๙
๙๖๒

๑๒๔
๑๒๑
๑๗๖
๗๔
๔๐
๓๖
๖๔
๑๖๖
๘๐๑

๑

๐

๑๐๔ ๒๗
๑๗๔ ๑๔
๑๘๔ ๒๔
๑๑๑ ๒๙
๑๑
๔
๓๘
๖
๑๒๗ ๓๒
๑๒๖ ๒๐
๘๗๕ ๑๕๖

ร

มส

๐
๒
๒
๔
๑
๑
๓
๑
๑๔

๔
๒
๐
๑
๐
๐
๑๑
๑
๑๙

รวม
๘๙๙
๖๙๘
๘๐๙
๑,๖๗๘
๙๕๓
๗๘๒
๑,๕๖๖
๑,๓๕๔
๘,๗๓๙

ผลการ
จํานวน
รอยละ
นักเรียนที่ได
นักเรียนที่ได
เรียน
เฉลี่ย ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒.๓๒
๓๒๙
๓๖.๗๖
๒.๑๓
๒๐๕
๒๙.๕๔
๒.๐๑
๑๗๕
๒๑.๖๙
๓.๐๗
๑,๑๒๖
๖๗.๓๐
๓.๓๒
๗๓๒
๗๖.๘๙
๓.๑๖
๕๖๒
๗๑.๙๖
๓.๑๔
๑,๑๐๘
๗๑.๓๙
๒.๕๖
๕๘๓
๔๓.๑๒
๒.๗๙
๔,๘๒๐
๕๕.๓๖

๑๑

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชวงชั้นที่ ๓
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

ภาษาไทย
๕๗
๔๔
๖๗ ๑๓๒ ๑๒๑ ๑๑๗ ๑๘๒
คณิตศาสตร
๓๒
๒๖
๔๒
๖๙ ๑๖๒ ๑๖๑ ๔๗๘
วิทยาศาสตร
๙๖
๘๐ ๑๕๒ ๑๓๘ ๑๕๑ ๑๓๓ ๒๑๘
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๓๗ ๒๙๒ ๓๔๕ ๒๗๕ ๓๓๐ ๒๙๒ ๒๘๖
สุขศึกษาและพลศึกษา
๗๓๗ ๒๙๗ ๓๖๗ ๑๖๘
๙๗
๔๗
๒๓
ศิลปะ
๒๕๓ ๑๔๗ ๑๗๒ ๑๔๐ ๑๐๔
๗๕ ๑๐๔
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๑๑ ๒๑๔ ๓๗๓ ๒๖๔ ๒๔๘ ๑๐๑
๘๓
ภาษาตางประเทศ
๑๐๐
๖๕
๙๘ ๑๒๘ ๑๖๑ ๑๖๓ ๑๙๐
รวม
๒,๒๒๓ ๑,๑๖๕ ๑,๖๑๖ ๑,๓๑๔ ๑,๓๗๔ ๑,๐๘๙ ๑,๕๖๔

๐

ร

๒๕
๓
๓๙
๙
๓๕ ๑๗
๓๕ ๓๘
๑๔ ๓๑
๑๑ ๒๕
๔๔ ๓๖
๒๙
๐
๒๓๒ ๑๕๙

มส

รวม

๒
๗๕๐
๘ ๑,๐๒๖
๖ ๑,๐๒๖
๑๓ ๒,๔๔๓
๐ ๑,๗๘๑
๐ ๑,๐๓๑
๗ ๑,๗๘๑
๙
๙๔๓
๔๕ ๑๐,๗๘๑

ผลการ
จํานวน
รอยละ
นักเรียนที่ได
นักเรียนที่ได
เรียน
เฉลี่ย ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒.๐๓
๑๖๘
๒๒.๕๕
๑.๕๕
๑๐๐
๙.๙๑
๒.๑๘
๓๒๘
๓๒.๗๐
๒.๖๒
๑,๑๗๔
๔๙.๐๘
๓.๓๑
๑,๔๐๑
๘๐.๐๖
๒.๘๐
๕๗๒
๕๖.๘๖
๒.๘๒
๙๙๘
๕๗.๔๒
๒.๑๔
๒๖๓
๒๘.๑๖
๒.๕๖
๕,๐๐๔
๔๗.๓๑

๑๒

ชวงชั้นที่ ๔
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู

๔

๓.๕

๓

ภาษาไทย
๘๒ ๑๐๑ ๑๔๐
คณิตศาสตร
๓๔
๓๑
๗๔
วิทยาศาสตร
๕๖
๓๕
๕๕
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓๒๔ ๒๙๗ ๒๔๖
สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๘๐ ๑๘๐ ๑๑๓
ศิลปะ
๒๓๑
๘๔ ๑๒๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗๒๙ ๑๗๒ ๒๐๔
ภาษาตางประเทศ
๑๔๗ ๑๒๑ ๑๙๔
รวม
๒,๐๘๓ ๑,๐๒๑ ๑,๑๔๙

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๑๖๑
๗๙
๗๙
๒๐๕
๗๐
๙๙
๑๒๒
๑๖๐
๙๗๕

๑๓๑
๙๙
๑๒๔
๑๒๔ ๑๓๗
๑๖๗
๑๑๕ ๑๖๓
๒๔๓
๑๔๘
๙๘
๑๐๕
๔๖ ๑๗
๒
๕๙
๘๐
๗๐
๕๓ ๔๘
๕๘
๒๒๗ ๑๘๘
๒๕๓
๙๐๓ ๘๓๐ ๑,๐๒๒

๐

ร

๓๙
๓
๒๙
๒
๒๘ ๑๒
๓๓ ๓๒
๑๕ ๒๑
๖ ๒๓
๒๗ ๓๗
๓๗ ๑๓
๒๑๔ ๑๔๓

มส
๑๑
๑๓
๑๐
๕
๐
๐
๙
๓
๕๑

รวม
๘๙๑
๖๙๐
๗๙๖
๑,๔๙๓
๙๔๔
๗๗๕
๑,๔๕๙
๑,๓๔๓
๘,๓๙๑

ผลการ
จํานวน
รอยละ
นักเรียนที่ได
นักเรียนที่ได
เรียน
เฉลี่ย ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒.๓๒
๓๒๓
๓๖.๘๓
๑.๙๐
๑๓๙
๒๐.๕๙
๑.๘๔
๑๔๖
๑๘.๘๖
๒.๘๔
๘๖๗
๕๙.๕๕
๓.๔๕
๗๗๓
๘๓.๗๕
๒.๘๕
๔๓๘
๕๘.๒๔
๓.๓๑
๑,๑๐๕
๗๘.๒๐
๒.๒๕
๔๖๒
๓๔.๘๒
๒.๖๗
๔,๒๕๓
๕๑.๘๘

๑๓
๔.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๒๗๘
๒๕๒
๒๐๐
๑๗๑
๑๗๑
๑๖๕
๑,๒๓๗
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๑๐๐
๑๗๘
๐
๖๐
๑๙๒
๐
๓๒
๑๖๘
๐
๔๕
๑๒๕
๑
๔๑
๑๓๐
๐
๖
๑๕๖
๓
๒๘๔
๙๔๙
๔
๒๒.๙๖ ๗๖.๗๒
๐.๓๒
-

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๕๐
๒๓๒
๐
๒๗
๒๓๔
๑
๓๒
๑๗๐
๓
๗๔
๑๐๓
๐
๒๒
๑๕๗
๐
๐
๑๖๘
๐
๒๐๕ ๑,๐๖๔
๔
๑๖.๑๐ ๘๓.๕๘
๐.๓๑
-

๑๔
๔.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๒๗๘
๒๕๒
๒๐๐
๑๗๑
๑๗๑
๑๖๕
๑,๒๓๗
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
การอานคิด วิเคราะห และเขียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๕๓
๒๒๖
๐
๓๗
๒๑๔
๑
๒๗
๑๗๓
๐
๓๖
๑๓๔
๑
๒๒
๑๕๐
๐
๐
๑๖๒
๓
๑๗๕ ๑,๐๕๙
๕
๑๔.๑๕ ๘๕.๖๑
๐.๔๐
-

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
การอานคิด วิเคราะห และเขียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๒๒
๒๖๐
๐
๒๖
๒๓๗
๐
๒๖
๑๗๕
๔
๕๗
๑๒๐
๐
๐
๑๖๙
๐
๖
๑๖๒
๐
๑๓๗ ๑,๑๒๓
๔
๑๐.๗๖ ๘๘.๒๒
๐.๓๑
-

๑๕
๔.๔ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๔.๕ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการสื่อสาร)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๑๖
๒) ดานความสามารถในการคิด
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการคิด)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการแกปญหา)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๑๗
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี)
ผาน
ไมผาน
๒๘๒
๒๖๒
๒๐๕
๑๗๗
๑๗๙
๑๖๘
๑,๒๗๓
๑๐๐.๐๐

๑๘
๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สาระวิชา

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

๒๐๐
๒๐๐
๑๙๙
๑๙๙

๒๑.๓๖
๔๔.๕๖
๓๐.๓๑
๒๗.๒๖

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๒.๖๐
๑๒.๕๒
๘.๘๔
๗.๐๑

เฉลี่ย
รอยละ
๒๑.๓๖
๔๔.๕๖
๓๐.๓๑
๒๗.๒๖

จํานวนรอยละของนักเรียนทีไ่ ดระดับ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

๑๒๐
๒๖
๓๗

๗๗
๑๗๖
๑๗๑
๑๖๒

๓
๒๔
๒
-

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สาระวิชา

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

๑๖๕
๑๖๓
๑๖๑
๑๖๔
๑๖๕

๑๙.๐๐
๔๓.๘๒
๒๖.๕๙
๒๒.๔๘
๓๑.๒๔

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๐.๑๐
๑๔.๕๘
๘.๗๐
๗.๙๗
๖.๓๑

เฉลี่ย
รอยละ
๑๙.๐๐
๔๓.๘๒
๒๖.๕๙
๒๒.๔๘
๓๑.๒๔

จํานวนรอยละของนักเรียนทีไ่ ดระดับ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

๑๑๖

๔๗
๑๓๓
๑๒๖
๘๖
๑๖๑

๒
๒๒
๒
-

๘
๓๓
๗๘
๔

หมายเหตุ โรงเรียนกําหนดเกณฑการประเมินในแตระดับไว ดังนี้
ดี หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนมากกวา ๖๐ คะแนนขึ้นไป
พอใช หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนระหวาง ๒๐ ถึง ๖๐ คะแนน
ปรับปรุง หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนตั้งแต ๒๐ คะแนนลงมา

๑๙
๖. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปญญาทองถิน่
๑) หองสมุดมีขนาด ๑๔  ๓๒ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๒๖,๑๓๖ เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบคอมพิวเตอร
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๖๒ คน ตอ วัน คิด
เปนรอยละ ๑๙.๒๖ ของนักเรียนทัง้ หมด
๒) หองปฏิบัตกิ าร
หองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร
จํานวน ๔ หอง
หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
จํานวน ๓ หอง
หองปฏิบัตกิ ารทางภาษา
จํานวน ๒ หอง
หองปฏิบัตกิ ารคณิตศาสตร
จํานวน ๑ หอง
๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๒๕๒ เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน ๒๐๐ เครื่อง
ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๒๑๐ เครื่อง (รวมจํานวนเครื่องทีใ่ ชในการ
จัดการเรียนการสอน ๒๐๐ เครื่อง และใชในหองสมุดอีก ๑๐ เครื่อง)
จํานวนนักเรียนที่สบื คนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลีย่ ๔๐๓
คน ตอวัน คิดเปนรอยละ ๓๑.๔๘ ของนักเรียนทัง้ หมด
ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๔๒ เครื่อง
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. พิพิธภัณฑภูมิปญญา
๒. หองสมุดโรงเรียน
๓. ศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
๔. หองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร
๕. หองปฏิบัตกิ ารคณิตศาสตร
๖. หองปฏิบตั ิการสังคมศึกษา
๗. หองปฏิบัตกิ ารภาษาไทย
๘. หองปฏิบัตกิ ารภาษาตางประเทศ
๙. หองปฏิบัตกิ ารการงานอาชีพ
๑๐. หองปฏิบตั ิการศิลปะ
๑๑. สวนสมุนไพรโชติเทวัญ
๑๒. สวนปา “ตันติสีเขียว”

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป จํานวนนักเรียนที่ใช (คน)
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓
ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ
๑,๒๘๓

๒๐
๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. คายลูกเสือพงษลดา
๒. รัฐสภา
๓. สวนสนุกดรีมเวิลด
๔. วัดสิงหสุธาวาส
๕. โรงงานทําสมุดเมงฮั้ว
๖. แหลงเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป จํานวนนักเรียนที่ใช (คน)
๑
๖๙๕
๑
๔๐
๑
๑,๒๒๒
๑
๓๐
๑
๓๕
๑
๓๐

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิน่ ผูทรงคุณวุฒิ ทีส่ ถานศึกษาเชิญมาใหความรูแก
ครู นักเรียน ในปการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ ชื่อ-สกุล : นายวันชนะ หมัน่ งาน ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
สังคมศึกษา สถิตกิ ารใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๒ ชื่อ-สกุล : นายวรธน อนันตวงษ ใหความรูเ รื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
ภาษาไทย สถิตกิ ารใหความรูใ นโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้ /ป
๖.๓ ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติกา ปาลกะวงศ ใหความรูเ รื่องการทําขอสอบ O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ สถิตกิ ารใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๔ ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา สุขุมามาศ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๕ ชื่อ-สกุล : นายอําพล ขวัญพัก ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๖ ชื่อ-สกุล : นายเมทิกา แกวมณี ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
ภาษาไทย สถิตกิ ารใหความรูใ นโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครัง้ /ป
๖.๗ ชื่อ-สกุล : นายนันทณัฎธ ลิ้มอสัมภินกุล ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร สถิตกิ ารใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๘ ชื่อ-สกุล : นายวิธวินท สุทวีทรัพย ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๙ ชื่อ-สกุล : นางอัญชลี เจียมเจิม อาจารยจากวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ใหความรูเรื่องการทําดอกไมจนั จํานวน ๒๐ ครั้ง/ป
๖.๑๐ ชื่อ-สกุล : นายประสงค ลีส้ ุวรรณ ขาราชการบํานาญ ใหความรูเรื่องเรารัก
อางทอง จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๒๑
๖.๑๑ ชื่อ-สกุล : นายธวัช ทองโอภาส นายกองคกรบริหารสวนตําบลตลาดใหม
ใหความรูเรื่องการสรางความรักชาติใหกับเยาวชน จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๑๒ ชื่อ-สกุล : พระมหาสยาม ปภสฺสโร วัดทาโขลงกิตติยาราม อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง ใหความรูเรื่องการสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จํานวน ๔ ครั้ง/ป
๖.๑๓ ชื่อ-สกุล : พระครูสังฆรักษอาคม อาภทฺธโร วัดชาง อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง ใหความรูเรื่องการสอบธรรมศึกษาชั้นโท จํานวน ๔ ครั้ง/ป
๖.๑๔ ชื่อ-สกุล : พระคมสันต ปาริปุณฺโณ วัดชาง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ให
ความรูเ รื่องการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน ๔ ครั้ง/ป
๖.๑๕ ชื่อ-สกุล : พระกิตติภูมิ กนฺตสีโล วัดปาโมกวรวิหาร อําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง ใหความรูเรื่องการทําความดีในชั่วโมงสุขจริงหนอ จํานวน ๓ ครั้ง/ป
๖.๑๖ ชื่อ-สกุล : พระมหาโตนด กนฺตาโภ วัดจันทร อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหความรูเรื่องการสรางวินยั ใหกับพุทธบุตร จํานวน ๑ ครัง้ /ป
๗. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
จํานวน/บาท
รายจาย
เงินงบประมาณ
๑๐,๑๘๘,๖๖๖.๖๗ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง
เงินนอกงบประมาณ
๔,๒๒๐,๐๘๓.๐๕ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
เงินอื่นๆ (เงินบริจาค)
๖๑๘,๙๔๗.๑๕ งบอื่นๆ (คาสาธารณูปโภค)
๑๕,๐๒๗,๖๙๖.๘๗
รวมรายรับ
รวมรายจาย
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

จํานวน/บาท
๓,๑๑๕,๙๐๖.๘๙
๕,๖๐๓,๗๖๖.๖๗
๑,๖๙๕,๖๔๑.๙๖
๑๐,๔๑๕,๓๑๕.๕๒

คิดเปนรอยละ ๒๐.๗๓ ของรายรับ
คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ของเงินงบประมาณ

๒๒
๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบท แวดลอมไปดวยทุงนา มี
ประชากรประมาณ ๖๖,๒๙๖ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ ก สํานักงานประปา
อําเภอวิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลไผจําศิล โรงเรียดวัดราชสกุณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ อําเภอวิเศษชัยชาญ อาชีพหลักของชุมชน คือ การทําเกษตรกรรม พนัก งานโรงงาน
อุตสาหกรรม และรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน
ที่รูจัก โดยทั่วไป คือ การทําขนมไทย การเลนเพลงพื้น บาน ผลิต ภัณ ฑสินคา OTOP ประเภท
เครื่องจักสานและขนมหวาน ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากองคกรสวนทองถิ่นในเรื่องของการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือเกษตรกร
และรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป
๘๔,๐๑๙ บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส
เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนที่เกาแกกอตั้งมาเปนระยะเวลานานและมีศิษยเกาที่มี
ชื่อเสียงทํางานอยูในสังคม โรงเรียนจึงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งหนวยงาน
ของภาครัฐและเอกชนที่มีศิษยเกาศึกษาอยู ในเรื่องของงบประมาณ การบริจาคสิ่งของ วัสดุ
อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ฯลฯ ทําใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานของ
โรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีมาก รวมทั้งมีบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถในการจัด การเรียนการสอนและมี
ความตั้งใจในการดูแลพัฒนาผูเรียนอยางเต็มกําลัง ทําใหนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนไดรับ
การดูแลพัฒนาอยางเต็มที่ มีความสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา
ขอจํากัด
๑. เนื่องจากโรงเรียนมีที่ตั้งอยูกลางทุงนาหางจากถนนใหญ ประมาณ ๘๐๐ เมตร
กอใหเกิดขอจํากัดทางดานความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนสําหรับนักเรียน เพราะไมมี
รถประจําทางผานหนาโรงเรียน ในวันปกติที่โรงเรียนเปดเรียนนั กเรียนจึงตองมาโรงเรียนดวย
การโดยสารรถประจํารับสงนักเรียน ใหผูปกครองมาสงที่โรงเรียน หรือโดยสารรถจักรยานยนต
รับจาง แตในวันหยุดหรือวันที่โรงเรียนเปดเรียนแตรถประจํารับสงนักเรียนไมไดวิ่ง นัก เรียน
จะตองเดินทางมาโรงเรียนโดยใหผูปกครองมาสงที่โรงเรียน หรือโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง
เทานั้น ซึ่งถานัก เรียนโดยสารรถจัก รยานยนตรับจางมาจะเสียคาใชจายในอัต ราคอนขางสูง
และถานักเรียนกลับบานผิดเวลาจะไมมีรถออกไปสงนักเรียนที่ถนนใหญ ทารถโดยสาร หรือใน

๒๓
ตลาด ตางจากโรงเรียนที่อยูใกลถนนใหญมีรถประจําทางผานหนาโรงเรียนตลอด นักเรียนจะ
ไดรับความสะดวกในการเดินทางมากกวา
๒. พื้นที่ของโรงเรียนมีถนนตัดผานทําใหพื้นที่ถูกแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่เปน
ที่ตั้งของโรงเรียนและสวนที่เปนบานพักครูกับพื้นที่วาง ซึ่งพื้นที่วางที่อยูขางบานพักครูสวนหนึ่ง
จะใชทําแปลงสําหรับใหนักเรียนปลูกผักในวิชาเกษตรและอีกสวนหนึ่งจะเปนที่วางเปลาไมไดทํา
ประโยชนอะไร เนื่องจากมีพื้นที่ซึ่งมีที่ตั้งไมเหมาะสมตอการใชงาน ทําใหโรงเรียนไมไดใชพื้นที่
ของโรงเรียนในการทําประโยชนใหกับนักเรียนอยางเต็มที่
๓. ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีฐานะปานกลางและมีอาชีพรับจางเปนพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงไมไดอยูดวยกันกับนักเรียนหรือถาอยูดวยกันก็ตองทํางานไมเปนเวลา
และอัตราการหยารางของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับสูง นักเรียนตองอาศัยอยูกับญาติหรือ
อยูเพียงลําพังในเวลาที่ผูปกครองไปทํางาน ทําใหมีนักเรียนบางสวนไมไดรับการเอาใจใสดูแลใน
เรื่องการเรียนและความประพฤติจากผูปกครองเทาที่ควร
๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปที่ผานมา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปการศึกษา ๒๕๕๙)

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ ริหารสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ดี
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา

๒๔
๑๐. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปการศึกษา ๒๕๕๙)

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. สถานศึกษาจัดใหมกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. สถานศึกษาการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
๗. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
๘. สถานศึกษาจัดใหมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการติดตามตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
๕
๕

คาเฉลี่ย
๕.๐๐
๔.๗๓

๕
๕

๔.๖๗
๕.๐๐

๕
๕
๕

๔.๕๐
๔.๕๐
๕.๐๐

๕

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๘๐

๒๕

สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ดังตอไปนี้
๑) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ระดั บชั้น มัธยมศึก ษาปที่ ๑ จั ด ทําฐานขอมู ล นัก เรียนที่มี ปญ หาทางด านการอานและการเขีย น
ภาษาไทย ผลิตสื่อนวัตกรรมและนํามาใชในการแกปญหานักเรียนที่มีปญหา พรอมกับติดตามผล
ความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ และมีสรุปผลการทดสอบ ดังนี้
ผลการ
ประเมิน
ดานการอาน

จํานวนนักเรียนที่อาน
คลอง
ไมคลอง
ปรับปรุง
๒๔๗
๔๖
๓

รอยละของนักเรียนที่อาน
คลอง
ไมคลอง ปรับปรุง
๘๓.๔๕
๑๕.๕๔
๑.๐๑

ผลการ
ประเมิน
ดานการเขียน

จํานวนนักเรียนที่เขียนในระดับ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๖๔
๑๐๙
๑๒๓

รอยละของนักเรียนที่เขียนในระดับ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๒๑.๖๒
๓๖.๘๒
๔๑.๕๕

๒) จัด กิจ กรรมชุมนุมและกิจ กรรมลดเวลาเรียน “อานเรียนเขียนไทย” เพื่อแกปญ หา
ใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองดานการอานและการเขียนภาษาไทย
๓) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานดานการคิดคํานวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ จัดทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาในการทองสูตรคูณ ผลิตสื่อนวัตกรรมและนํามาใชในการ
แกปญหานักเรียนที่มีปญหา พรอมกับติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ มีสรุปผลการ
ทดสอบ ดังนี้
จํานวนนักเรียนที่
ทองไดครบ ทองไดไมครบ
การทองสูตรคูณ แม ๒ – ๑๒
๑๘๕
๙๘
ผลการประเมิน

รอยละของจํานวนนักเรียนที่
ทองไดครบ ทองไดไมครบ
๖๕.๓๗
๓๔.๖๓

๒๖
๔) ใหนักเรียนทําแบบฝกคิดเลขเร็วกอนเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะดานการคิดคํานวณ
ตรวจสอบหานักเรียนที่ไมสามารถทองสูตรคูณได และนํามาพัฒนาจนสามารถทองสูตรคูณในแมที่
เปนพื้นฐานซึ่งนักเรียนควรทองจําได เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตรในเรื่องตางๆ
๕) ตรวจสอบความสามารถพื้ น ฐานในดานการใชภาษาอังกฤษของนัก เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ จัดทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ผลิตสื่อนวัตกรรมและ
นํามาใชในการแกปญหานักเรียนที่มีปญหา พรอมกับติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ
มีสรุปผลการทดสอบ ดังนี้
ผลการประเมิน
ดานการอานคําศัพท
ผลการประเมิน
การเขียน A – Z

จํานวนนักเรียน
ที่มีผลการประเมินระดับ
ดี
พอใช ปรับปรุง
๓๙
๒๑
๒๒๓

รอยละของนักเรียน
ที่มีผลการประเมินระดับ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๑๓.๗๘
๗.๔๒
๗๘.๘๐

จํานวนนักเรียนที่
เขียนไดครบ เขียนไดไมครบ
๑๐๙
๑๗๗

รอยละของจํานวนนักเรียนที่
เขียนไดครบ เขียนไดไมครบ
๓๘.๑๑
๖๑.๘๙

๖) จัด ใหมีก ารเรียนภาษาอัง กฤษกับ ครู ชาวไทย เพื่อปูพื้น ฐานความรูทางดานการใช
ภาษาอังกฤษ ในเบื้องตน และเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
ฟงและพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
๗) สงเสริมทักษะดานการคิดของนักเรียนดวยการใหนัก เรียนไดนําความรูที่เรียนมาใน
วิชาตางๆ มาบูรณาการใชในการทําชุมนุมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง และโครงงานในรายวิชาตางๆ
๘) ครูจัดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผล
การเรียนรูของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งรูปแบบการระดมสมอง
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนฐาน
ฯลฯ พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนไปใชใหตรงตามศักยภาพผูเรียน
และพัฒ นาครูทุกคนใหมีความรูเกี่ยวกับการวัด ประเมิน ผลการเรียนรูผูเรียน เพื่อนําผลการวัด
ประเมินผลการเรียนรูไปใชพัฒนานักเรียน
๙) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนเสริมในคาบเรียนที่ว าง เพื่อเตรียม
ความพรอมในการสอบ O-NET ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
๑๐) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนเสริม โดยวิทยากรภายนอก เพื่อ
เตรียมความพรอมในการสอบ O-NET ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
๑๑) เสริมสรางประสบการณทางวิชาการใหกับนักเรียนที่มีความสามารถในดานตางๆ
ดวยการสงเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณราช

๒๗
วิทยาลัย ลพบุรี มหาวิทยาลั ยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สโมสรไลออนอางทอง กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง วิทยาลัยพละศึกษาอางทอง ฯลฯ
๑๒) สงเสริมความสามารถดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดวยการเปด
สอนรายวิชาเกี่ยวกั บการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้น พื้น ฐานกับนัก เรียนทุ ก ระดับ ชั้น และเป ด
เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย ใหนักเรียนใชตลอดระยะเวลาที่อยูโรงเรียน
๑๓) มีแ หลงเรียนรูแ ละแหลง สืบคน ขอมูล ไดแก หองสมุด E–Library ใหนัก เรียนไดใช
คนควาหาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนและนอกเหนือจากตําราเรียน
๑๔) สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนดวยการทํากิจกรรมรักการอาน ดวยการให
นักเรียนอานหนังสือที่ตนเองสนใจอยางนอยสัปดาหละ ๓ ครั้ง และบันทึกสิ่งที่นักเรียนไดจากอานลง
ในแบบบันทึกการอาน
๑๕) สง เสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีความประพฤติดานคุณ ธรรม จริยธรรม คานิยม จิต
สังคม และจิต สํานึก ที่ดี ตามที่ส ถานศึก ษากําหนด ดวยการจัดกิจกรรมเขาคายธรรมมะ การ
ทําบุญในวันธรรมสวนะ การทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา การสวดมนตในวันศุกร การอบรมใน
โครงการโรงเรียนสุจริต การทํากิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิต การบริจาคทรัพยเพื่อทําบุญ
และชวยเหลื อหน วยงานต างๆ และผูที่ ได รับ ความเดือ ดรอ น และการเข าคายปรับพฤติ ก รรม
สําหรับนัก เรียนที่มีคะแนนพฤติก รรมอัน ไมพึง ประสงคติด ลบตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและ
เห็นสมควรวาตองไปเขาคายเพื่อปรับพฤติกรรม
๑๖) เขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และใหครูในแตละกลุมสาระและนักเรียนรวมกัน
ทําโครงงานคุณธรรม เพื่อบําเพ็ญประโยชนและสรางความดี ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนที่
กําหนด
๑๗)เขารวมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุน ในการเขารวมโครงการไดให
นักเรียนทําความดีและเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกทุกวัน
๑๘) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
ดวยการทํากิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ การปลูกและดูแลสวนปา “ตันติสีเขียว” การทํา
กิจกรรมธนาคารขยะ โดยการใหนักเรียนนําขยะที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อใชตอไดมาขาย การคัด
แยกประเภทขยะกอนทิ้ง การนําเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนของใช
๑๙) สงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย เห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาไทย ดวยการจัด กิจกรรมวันภาษาไทย การจัด ทําแหลงเรียนรูพิพิธภัณ ฑภูมิปญญาไทย
สวนสมุนไพรไทย ใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาและภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย
๒๐) สงเสริมใหนักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง ดวยการออกกําลังกายในวัน
อังคารของทุกสัปดาห และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ ดวยการจัดกิจกรรม
อย.นอย ในสถานศึกษา

๒๘
๒๑) สงเสริมใหผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ดวยการจัดอบรม
ใหความรูกับนักเรียน ในโครงการสรางความเขมแข็งเด็กและเยาวชน (รักในวัยเรียน) ใหกับนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
๒๒) พัฒนาครูทุก คนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีส อนใหต รงตามศักยภาพ
ผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูในสายชั้นเดียวกันรวมกันกําหนดแผนการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผูเรียน
๒๓) จัดกิ จกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพื่อเสริมสรางประสบการณก ารเรียนรูนอก
หองเรียนใหกับนักเรียนในดานตางๆ
๒. ผลการดําเนินงาน
ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตาม
มาตรฐานการอานในแตล ะระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจัก การวางแผน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยาง
สรางสรรค สืบ คน ขอมูล หรือ แสวงหาความรูจ ากสื่อ เทคโนโลยีได ดวยตนเอง รวมทั้ง สามารถ
วิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติก าของกลุม ของสถานศึก ษา ของสังคม มีทั ศ นคติที่ดีตออาชีพสุจ ริต
รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และระหวางวัย ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานเชิง
ประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้
๑) นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
รวมทั้งหมด ๑๓๑ รายการ
๒) นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ และ ๖ มี อั ต ราการจบการศึ ก ษาตามกํ าหนด
ระยะเวลา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
๓) นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดของโรงเรียน
๔) นักเรียนทุกคนทําความดีและเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี ตามขอกําหนดในการ
เขารวมโครงการโรงเรียนศีล ๕ ครอบครัวอบอุน
๕) นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโครงงานคุณธรรมของทุกกลุมสาระ
๖) นัก เรียนจํานวน ๑,๐๓๒ คน คิด เป น รอยละ ๘๐.๒๕ สามารถสอบผานธรรมศึ ก ษา
ระดับชั้นตรี โท และเอก
๗) นักเรียนมีทักษะการคิดผานเกณฑการประเมินของสถานศึกษาที่กําหนด

๒๙
๘) นัก เรียนเปน ผูที่ใฝเรียนรูแ ละสนใจที่จะแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอตนเอง จาก
แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน
๙) นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได
๑๐) นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต รูจักปองกันตนเองใหรอดพนจากอบายมุขและความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่ตนอาศัยอยู
๑๑) นัก เรียนมีทัก ษะในการประกอบอาชีพและรูจัก หารายไดเสริมเพื่อแบง เบาภาระของ
ผูปกครองระหวางเรียน
๓. จุดเดน
๑) มี ก ารตรวจสอบพื้ น ฐานการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑ ในวิ ช า
ภาษาไทย คณิต ศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนวิชาที่เปนพื้นฐาน และนําผลการตรวจสอบแจง
ใหกับครูผูสอนทุกคนทราบ เพื่อเปนพื้นฐานในเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
และสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเพิ่มสูงขึ้น
๒) มีการนําสื่อสื่อทางไกลเพื่อการศึกษา DLIT มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน ๕ กลุม
สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
๓) มีการสอนเสริมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O–NET) ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา
๔) มี ก ารส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง ความสามารถทางวิ ช าการและเสริ ม สร า ง
ประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน ดวยการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการกับ
หนวยงานภายนอก อยางตอเนื่อง
๕) มีการพัฒนาโปรแกรมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งที่พึงประสงค
และไมพึงประสงค และใหนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคติดลบตามเกณฑที่กําหนด
เขาคายเพื่อปรับพฤติกรรม
๔. จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ บางคนยังตองไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้
๑) คุณธรรมขั้นพื้นฐาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความใฝรูใฝเรียน ความมี
ระเบียบวินัย
๒) ทักษะพื้นฐานในการเรียนรูดานการอาน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) การคิดคํานวณขั้นพื้นฐาน (ทองสูตรคูณ)
๔) การสงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๕) ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานทางการศึกษาระดับชาติอยูในระดับต่ํา ตองหาทางพัฒนาให
เพิ่มสูงขึ้น

๓๐
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษา
ขอมู ล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติ ด ตาม ประเมิน การจัด การศึก ษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด
เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพผู เรี ยน มี ก ารปรั บแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ป ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
สรุปผลการดําเนินงาน
๒. ผลการดําเนินงาน
๑) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหา
ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูล สารสนเทศมีความถูก ตอง ครบถวน ทัน สมัย นําไปประยุกตใชได
ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียน
ใหใฝเรียนรู
๓) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนได
เสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ
๔) ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
๕) สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๖) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

๓๑
๗) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ
สงผลใหสถานศึกษามีสื่อและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
๘) มีก ารประชุมคณะกรรมการบริหารงานของกลุมงานตางๆ เพื่ อกํากับติด ตามและวาง
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่องสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตลอดปการศึกษา
๙) สถานศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๓. จุดเดน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัด การอยางเปน ระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุก
ฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ
ตองการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิรูปการศึก ษา ที่ มุง เนน การพัฒ นาให ผูเรียนมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มี
การดําเนิน การนิเทศ กํากั บ ติด ตาม ประเมิน ผล การดําเนิน งาน และจัด ทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่ อใชเปนฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดที่ควรพัฒนา
๑) เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
๒) สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรว มรับผิด ชอบตอผลการจัด การศึก ษา และการขับเคลื่อนคุณ ภาพการจัด
การศึกษา

๓๒
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดําเนิน การสงเสริมใหครูจัด การเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้
๑) ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสรางรายวิชา การจัดกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลดเวลาเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน
๒) นํานวัตกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC) เขามา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู
๓) มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
๔) ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สนับสนุนใหครูจัดการ
เรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติ จริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง
๕) ครูจัด การเรียนการสอนที่เนน ทัก ษะการคิด และคน พบความรูดวยตนเอง เชน จัด การ
เรียนรูดวยการทําโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนั กเรียนจัดปายนิเทศสรุปความรูที่เรียน
เพื่อใหความรูตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน
๖) ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนสอนที่ใช
๗) ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในชั้นเรียนปการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง และครูทุก คนไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ในหลักสูตร Education ๔.๐ by office ๓๖๕
๘) ครูทุกคนยังไดรับการนิเทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนจากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๙) นําสื่อทางไกลเพื่อการศึกษา DLIT มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน ๕ กลุมสาระหลัก
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยครูแกนนํา กลุมสาระ
ละ ๔ คน
๑๐) ครูทุกคนไดรับโอกาสในการไปศึ กษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนและงานใน
หนาที่พิเศษ ณ โรงเรียนปากชอง

๓๓
๑๑) ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมกลุ ม ชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Profession
Learning Community : PLC) ขึ้น เพื่อใหครูไดรวมกลุมกันสรางนวัตกรรมและหาวิธีแกปญหาที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียน
๑๒) ครู ทุก คนไดรับการสนับสนุน ใหเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอกตางๆ อยาง
ตอเนื่อง อยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒. ผลการดําเนินงาน
๑) จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูมกี ารจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับดี
๒) มีการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับบริบท ความตองการของผูปกครอง และชุมชน
๓) ครูทุกคนไดรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
๔) มีการนํากิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession Learning Community :
PLC) มาใชพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ
๓. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดเรียนรูโดยการคิด
ไดปฏิบัติจ ริง มีก ารใหวิธีก ารและแหลงเรียนรูที่ห ลากหลาย ให นัก เรียนแสวงหาความรูจ ากสื่อ
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ครูมีการทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในชั้นเรียน ปการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง ครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอนจากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการจัดตั้งกลุมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC) ขึ้น เพื่อใหครูไดรวมกลุมกัน สราง
นวัตกรรมและหาวิธีแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับผูเรียน
๔. จุดที่ควรพัฒนา
ครูควรนําผลการประเมินในชั้นเรียนมาเปนสารสนเทศสําหรับใชในการพัฒนาการเรียนรูของ
นัก เรียน และมีก ารให ขอมู ล การประเมิ น ผลการเรียนรูย อนกลับแก นัก เรียนใหมากขึ้น เพื่ อให
นักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง

๓๔
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดํ าเนิน การพั ฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ตามประกาศ
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทั้ง
๘ ประการ ดัง นี้ ๑) กํ าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ๒) จัด ทํ าแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุงเนนคุณ ภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
โดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗)
จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
อยางต อเนื่ อง โดยจั ด ประชุม คณะครู ผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา นํ า เสนอผลการ
ดําเนินงานรายงานประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกัน
คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจแนวทางการดําเนิน งานประกัน
คุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในของ
โรงเรีย น ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทําเครื่องมือใหนักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมิน
การดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒ นาปรับปรุงตลอดปก ารศึก ษา
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวน
รวมของทุก ฝาย โรงเรียนจัด ทํ าแบบสํ ารวจความพึ ง พอใจและประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของ
โรงเรียนจากนัก เรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการของสถานศึก ษาในการจัด การศึก ษาของ
โรงเรียน
๒. ผลการดําเนินงาน
๑) โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

๓๕
๒) มีการสรุปโครงการและผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทีส่ อดคลองกับ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกโครงการ พรอมกับรายงานใหผูบริหารรับทราบ และนําผลที่
ไดมาใชปรับปรุงพัฒนาการทํางานในปการศึกษาถัดไป
๓) มีการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิราชการประจําปการศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของชุมชน
๓. จุดเดน
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณ ภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุก ฝายที่
เกี่ยวของ ที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเนน การมีสวนรวม ดําเนิน การในรูปของคณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ
๔. จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรการนําการประกันคุณ ภาพเขาไปเปน สวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานใน
องคกร ทุกกลุมงาน

๓๖

สวนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
ผลการประเมิน ตนเองของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตัน ติวิทยาภูมิ ” ถือเปน ขอมูล สารสนเทศ
สําคัญที่ส ถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูก ารเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพ
ความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุด เดน จุดที่ควรพัฒนาของแตล ะมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้
 สรุปผล

จุดเดน
ดานคุณภาพของผูเรียน
- นักเรียนแตละคนเปนบุคคลที่มีศกั ยภาพ
และความสามารถสวนตัวเฉพาะดาน ทัง้
ทางดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ
กีฬา ซึ่งสามารถพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้นและ
ปรากฏชัดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได
- นักเรียนเปนบุคคลทีส่ ามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมได มีทกั ษะในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมทีด่ ี และมีความถนัดใน
ดานการทํางานฝมือ
- นักเรียนเปนบุคคลที่มีพนื้ ฐานทางจิตใจดี
เนื่องจากอยูใ นสังคมชนบท ที่มีพื้นฐานทางบาน
ในการทําเกษตรกรรมเปนหลัก
- นักเรียนเปนบุคคลที่มสี ุขภาพกายสมบูรณ
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตทีด่ ี
- นักเรียนมีความกลาแสดงออก
- นักเรียนเปนบุคคลที่มนี ้ําใจชวยเหลือผูอื่น
และสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติในทุกกลุมสาระ อยูใ น
ระดับต่ํา ควรหาวิธีการในพัฒนาใหเพิ่มสูงขึน้
- นักเรียนบางสวนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห อยูในระดับต่ํา ควรหา
วิธีการในการพัฒนาใหนกั เรียนมีความสามารถ
ดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนบางสวนมีลกั ษณะของการใฝเรียน
ใฝรูที่ไมคงทนถาวรและตองอาศัยการกระตุน
เตือนจากครูหรือผูปกครอง
- นักเรียนบางสวนขาดการรักษาระเบียบ
วินัยและการปฏิบัตติ ามกฎของโรงเรียนใน
- ยังมีนักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบ
ทําใหไมจบการศึกษาตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากําหนด

๓๗
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ ริหารสถานศึกษา
- ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
- ควรหาวิธกี ารในการกระตุน ใหบุคลากร
การศึกษาที่กาวไกล และมีความมุงมั่นทีจ่ ะ
ของสถานศึกษามีความกระตือรือรนและเห็น
พัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตาม
ประสิทธิผลในทุกดาน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษายุคใหม เพื่อสงผล
- มีการวางแผนการบริหารงานและระบบ
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึน้
การติดตามตรวจสอบการบริหารงานที่เปนระบบ รวมทั้งมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ไดสารสนเทศที่จําเปนตอการบริหารจัด
เพิ่มมากขึ้น
การศึกษาที่ครอบคลุมและจําเปนตอการใชงาน
- ขาดบุคลากรดานการบริหาร ตองนําครูมา
- มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ปฏิบัติหนาทีแ่ ทน ซึ่งมีภาระงานดานการสอน
ตอบสนองตอนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดวย ทําใหไมสามารถวางแผนขับเคลื่อนการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงาน ทํางานไดอยางเต็มที่
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ และ
มาตรฐานการ ศึกษาของโรงเรียน อยางจริงจัง
และตอเนื่องในทุกปการศึกษา
- มีโครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการให
ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของครูคุณภาพ ๙ ประการ ของ สพม. ๕ และ
เก็บรวมรวมหลักฐานการดําเนินงาน พรอมกับ
ตรวจประเมินผลการทํางานเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ
- มีการจัดหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนอง
ตอความถนัดและความตองการของผูเรียนที่
หลากหลาย
- มีสภาพแวดลอมทีส่ วยงาม รมรื่น มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
- มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๓๘
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอน และนํา
- การพัฒนาครูที่มาบรรจุใหม ใหมี
ผลที่ไดจากการนิเทศไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนเพิ่มมากขึน้
พัฒนาการสอน
- การพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจ
- ครูจัดกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
เกี่ยวกับการนํากระบวนการกลุมชุมชนการ
สําคัญ สงเสริมใหนกั เรียนเปนผูใฝเรียนรู
เรียนรูทางวิชาชีพ (Profession Learning
สรางสถานการณใหนกั เรียนไดเรียนรูดวย
Community : PLC) มาใชในการพัฒนา
ตนเอง ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อคนพบ
กระบวนการจัดการเรียนรูและแกปญหาที่เกิด
ความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชใน
ขึ้นกับผูเรียน
สถานการณจริง
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานกระบวนการกลุม
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession
Learning Community : PLC) เพื่อใหครูได
รวมกลุมกันสรางนวัตกรรมและหาวิธีแกปญหา
ที่เกิดขึน้ กับผูเรียน
ดานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
- มีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
- การนําการประกันคุณภาพเขาไปเปนสวน
ภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานในองคกร ทุกกลุม
ครบ ๘ ขอ
งาน
- ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนที่
ยอมรับของบุคคลและชุมชนภายนอก ทําใหมี
นักเรียนเขาศึกษาตอในโรงเรียนเพิ่มมากขึน้

๓๙
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากการพิจ ารณาขอมูล ผลการดําเนิ น งานของสถานศึ ก ษาในปก ารศึก ษา ๒๕๖๐ ที่ ผานมา
ประกอบกับการพิจารณานโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึก ษาธิการและสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนสารสนเทศสําหรับจัดทําแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตไดดังนี้
๑) ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
๓) พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน และมีคุณลักษณะพึงประสงคตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๔) สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูทกั ษะการดํารงชีวิต เพื่อนําไปใชในชีวิตจริงไดเต็มตามศักยภาพ
๕) พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๖) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรครู ในด านการจั ด การเรีย นการสอน ให เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗) สงเสริมการใชสื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน เพื่อสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๘) พัฒนาและรักษาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเปน
แหลงในการแสวงหาความรูของนักเรียน
๙) พัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนในทุกสวนใหสามารถใชเพื่อเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา
๑๐) เตรียมความพรอมผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหมีความสามารถใน
การใชภาษาตางประเทศสําหรับการสื่อสาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ความตองการการชวยเหลือ
โรงเรียนมีความตองการและการชวยเหลือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ดังนี้
๑) การอบรมใหความรูกับครูที่มาบรรจุใหม
๒) การกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายตางๆ ของ สพฐ.
๓) การสงบุคลากรในตําแหนงผูบริหารมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนไมมี
บุคลากรในตําแหนงผูบริหารมาปฏิบัติงาน ทําใหตองนําครูผูสอนขึ้นมาปฏิบัติหนาที่แทน ซึ่งอาจทํางาน
ไดไมเต็มที่ เนื่องจากตองปฏิบัติหนาที่การสอนดวย

๕๒

ภาคผนวก
ประกาศใชมาตรฐานของสถานศึกษา
ประกาศคาเปาหมายของสถานศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
“ตันติวทิ ยาภูม”ิ
 บันทึกการใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ทีแ่ สดงผลงานดีเดนของสถานศึกษา





๕๓

มติคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ
การจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ ครั้งที่
พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับทราบรายละเอียดของผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน จากรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบ
กับ ผลการปฏิบั ติง านของสถานศึก ษา ตามรายงานผลการปฏิบั ติงานประจําปข องสถานศึก ษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ นี้

(นายเชิดพันธ มูรธานันท)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ

๕๔

ผลงานดีเดนในรอบปที่ผา นมา
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ
“ตันติวทิ ยาภูม”ิ

ระดับรางวัล/
ชื่อรางวัลที่ไดรบั
งานระบบชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ ดีเดน
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา

ผูบริหาร
นายรณชัย นิ่มกุล
คุรุสดุดี
ครู
นางสาวรติพร นารถสกุล ครูดีศรีวิเศษสายผูสอน
นางสาวปนนรี พานเข็ม
นายวีรยุทธ พูลพร
นายอานนท พุมขุน
นายยุทธนา กันตะบุตร
นางสวิง ดาวลอย
นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด
นายเชาววัฒน ทิพยอักษร
นางวรนุช พงษสุธีรกุล
นางอารีรัตน ธงไชย
นายเสถียร บุตรหนองแสง คุรุสดุดี

หนวยงานที่มอบรางวัล

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕

กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมโรงเรียน
อําเภอวิเศษชัยชาญ

กระทรวงศึกษาธิการ

๕๕
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน
นักเรียนที่เขารวมประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจังหวัด จํานวน ๓๘ คน
ครูผูฝกซอม :
๑. นายสินชัย พงษชุบ
๒. นายกฤษณ ไกรลาศ
๓. นายญรงญฤทษ กัลยา
นักเรียน :
๑. ด.ญ.กุลสตรี กระมลฉ่ํา
๒. ด.ช.กิตติพันธ พรอนันตฤกษ
ครูผูฝกซอม :
น.ส.สุมาลี เฉลยจรรยา
นักเรียน :
ด.ญ.วรินทิพย ยอดไธสง
ครูผูฝกซอม :
น.ส.งามพันธุ สัยศรี
นักเรียน :
ด.ญ.ศศิธร ลาภใหญ
ครูผูฝกซอม :
น.ส.งามเนตร ชินะตังกูร
นักเรียน :
ด.ญ.ธิวาพร โพธิ์แกมแกว
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
นายชนาธิป ชวลิต
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

สํานักงานลูกเสือจังหวัด
อางทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลชมเชย
การแขงขันเขียนตามคําบอก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลชมเชย
การแขงขัน Story Telling
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลชมเชย
โรงเรียนจุฬาภรณราช
การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุงหญิง วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)
รางวัลชมเชย
การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุงชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

๕๖
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
น.ส.สุจิตรา ทัพไทย
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
๑. น.ส.วีรนันท สุรวัชธีรวงศ
๒. น.ส.สุพรรณษา เมฆพยัพ
๓. น.ส.ชุติกาญจน ขาว
ประพันธ
ครูผูฝกซอม :
นายพรชัย ทองแดง
นักเรียน :
๑. ด.ช.สิทธิภัทร แชมชอย
๒. ด.ช.ชัชวาล แสงโสภณ
ครูผูฝกซอม :
นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
นักเรียน :
๑. ด.ช.ทินภัทร นาคบุญธรรม
๒. ด.ช.จิรศักดิ์ จิตประจง
ครูผูฝกซอม :
นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล
นักเรียน :
๑. นายปฏิพล บุญสิงห
๒. น.ส.มณีเนตร ยิ้มนิล
ครูผูฝกซอม :
นายอภิรักษ หงสหาญณรงค
นักเรียน :
น.ส.บุญสิตา บุญรอด
ครูผูฝกซอม :
น.ส.วราภรณ เวทการ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลชมเชย
โรงเรียนจุฬาภรณราช
การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุงหญิง วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตรภูมิภาค)
รางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพระบายสีทาง
วิทยาศาสตร ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันการสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลชมเชย
โรงเรียนจุฬาภรณราช
การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรภูมิภาค)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลชมเชย
การแขงขันการสรางภาพยนตรสั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)

รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันรองเพลงภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ศูนยเครือขายสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา

๕๗
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. ด.ญ.กุลสตรี กระมลฉ่ํา
๒. ด.ช.กิตติพล พรอนันตฤกษ
๓. ด.ช.กิตติพันธ พรอนันตฤกษ
ครูผูฝกซอม :
น.ส.งามพันธุ สัยศรี
นักเรียน:
เด็กชายทินกร คํายัน
ครูผูฝกซอม :
นางคําเตือน สังขวิเศษ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
การแขงขันตอบคําถามจาก
ประถมศึกษาอางทอง
สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ
ครั้งที่ ๒๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐

รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
นางสาววรรณษา บุญไชย
การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ครูผูฝกซอม :
ภาษาไทย
นางคําเตือน สังขวิเศษ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงนริศรา ชวยชู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ครูผูฝกซอม :
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
น.ส.งามพันธุ สัยศรี
PISA ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง
นางสาวชลธิชา เลิศลพครูผู อันดับที่ ๘
ฝกซอม :
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
น.ส.งามพันธุ สัยศรี
PISA ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงทิพยวิมล ดีมี
อันดับที่ ๕
ครูผูฝกซอม :
การแขงขันเรียงรอยถอยความ
นางสาวบุษกร มูลธิโต
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวกรรณิการ จันทะพิม อันดับที่ ๖
ครูผูฝกซอม :
การแขงขันเรียงรอยถอยความ
นางสาวบุษกร มูลธิโต
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๕๘
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
เด็กหญิงภูริชญา ปรึกไธสง
ครูผูฝกซอม :
นางพัชรินทร พึ่งเนตร
นักเรียน :
นายชนาธิป ชวลิต
ครูผูฝกซอม :
นางพัชรินทร พึ่งเนตร
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงวิสสุตา ชางเสาร
๒. เด็กหญิงศิริขวัญ มีศักดิ์
๓. เด็กหญิงอริยา พงษสถิตย
ครูผูฝกซอม :
๑. นายเสถียร บุตรหนองแสง
๒. นางสาวบุษกร มูลธิโต
นักเรียน:
๑. นางสาวรัตนาภรณ หาพิพัฒน
๒. นางสาวสุภาวดี ปุยเงิน
๓. นายพุทธิกร กลิ่นสุคนธ
ครูผูฝกซอม :
๑. นายเสถียร บุตรหนองแสง
๒. นางสาวบุษกร มูลธิโต
นักเรียน :
๑.เด็กหญิงภัทราพร ดีมั่น
๒.เด็กชายสรายุทธ คลาย
สุบรรณ
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม
นักเรียน :
๑. นายวีระวัฒน สุกประเสริฐ
๒. นางสาวบุญสิตา บุญรอต
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๕
การแขงขันทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕
การแขงขันกวีเยาวชนรุนใหม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันกวีเยาวชนรุนใหม
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๕๙
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นายอิสรากรณ บุญติบ๊
๒. นายภาคภูมิ บุญติ๊บ
ครูผูฝกซอม :
นางสวิง ดาวลอย
นักเรียน :
นายรัชชานนท ทองดี
ครูผูฝกซอม :
นางสวิง ดาวลอย
นักเรียน:
๑. นางสาวละอองจันทร โรจนะ
๒. นางสาวอโรชา สวางเนตร
๓. นางสาวปยะนุช ทองประสาน
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวสุมาลี มีสกุล
๒. นางสาวธนวรรณ งามเสงี่ยม
นักเรียน :
เด็กหญิงสิรินยา คลายสุบรรณ
ครูผูฝกซอม :
นางสาวชัชดา ครองตน
นักเรียน :
นายจิรวัฒน ผลจันทร
ครูผูฝกซอม :
นางสาวชัชดา ครองตน
นักเรียน :
๑. เด็กชายรุงโรจน อินทรชิต
๒. เด็กชายธรรมรัตน ชลกิจ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวิตรี เผือกประพันธ
๒. นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๗
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๗
การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร(เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๐
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
นายกลวัชร พันธุไม
ครูผูฝกซอม :
นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๖
การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร(เอแม็ท)ระดับชั้น ม.
๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน
๑.เด็กชายกิตติพนั ธ พรอนันตฤกษ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๒.เด็กหญิงพลอยชมพู สวางเนตร การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
๓.เด็กหญิงแพรววดี ตุลารักษ
วิทยาศาสตร
ครูผูฝกซอม :
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
๑. นางสาวอัญชดา เขียวอุไร
๒. นางสาวชมนาด ปานแกว
นักเรียน:
รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นายนภดล พงษสถิตย
อันดับที่ ๖
๒. นางสาวพลอยไพลิน สุราโพธิ์ การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
๓. นางสาวชมพูนุช อังกีรตั น
วิทยาศาสตร
ครูผูฝกซอม :
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
๑. นางสาวทิฆัมพร บําเพ็ญ
๒. นางสาวชมนาด ปานแกว
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๗
๑. เด็กหญิงฐาปนัท กลอมมะโน การประกวดโครงงาน
๒. เด็กหญิงอรอุมา ออนนอม
วิทยาศาสตร
๓. เด็กชายณัฐพล กะลําพา
ประเภททดลอง
ครูผูฝกซอม :
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
๑. นายยุทธนา กันตะบุตร
๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นางสาวสุวรรณา เขียวฉะออน อันดับที่ ๔
๒. นางสาวพลอยไพลิน ปนป
การประกวดโครงงาน
๓. นางสาวมาริษา พงษดี
วิทยาศาสตร
ครูผูฝกซอม :
ประเภททดลอง
๑. นายยุทธนา กันตะบุตร
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
๒. นางสาวทิฆัมพร บําเพ็ญ

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๑
รายชื่อนักเรียนและครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวภูริชญา จิตตถนอม
๒. นางสาวอทิตยา วีระสัย
๓. นางสาวพรทิพย ทองเพ็ชร
ครูผูฝกซอม :
นายประทีป ผาสุภะ
นักเรียน:
๑. เด็กหญิงนันทิชา ทองแพ
๒. เด็กหญิงกุลธิดา ภูนคร
๓. เด็กหญิงจุฑามาศ แผนสุวรรณ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ
๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นักเรียน :
๑. นายจารุกิตติ์ เซ็งแซ
๒. นางสาวเจนจิรา โมรา
๓. นางสาวศศิชา ศรีแสง
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวเกศริน ยิ้มชอย
๒. นางสาวชมนาด ปานแกว
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงวรัญญา รัศมี
๒. เด็กหญิงกันยากร ปนงาม
ครูผูฝกซอม :
นางสาวกนกภัทร พึง่ นอย
นักเรียน :
๑. นางสาวลลิตวดี พูลสวัสดิ์
๒. นางสาววรรณษา บุญไชย
ครูผูฝกซอม :
นายประทีป ผาสุภะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๕
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การประกวดโครงงาน
จังหวัดอางทอง
วิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลทองแดง อันดับที่ ๔
การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร(Science Show)
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร(Science Show)
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๑
– ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๖
การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๔
– ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๒
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. เด็กชายนครินทร ตันบุตร
๒. เด็กชายจิรศักดิ์ จิตประจง
ครูผูฝกซอม :
๑. นายยุทธนา กันตะบุตร
๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นักเรียน :
๑. เด็กชายศุภณัฐ พานทอง
๒. เด็กชายเจตพัฒน ออนนิ่ม
ครูผูฝกซอม :
๑. นายยุทธนา กันตะบุตร
๒. นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นักเรียน:
๑. เด็กหญิงณิชา เชิดแสง
๒. เด็กหญิงนวนันท ผิวบาง
๓. เด็กหญิงน้ําทิพย แกวกลัด
๔. เด็กหญิงสุพตั รา สุขเกษม
๕. เด็กหญิงวรินทิพย ยอดไธสง
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวประเทือง ยิ้มพงษ
๒. นางวรรณา ทองแดง
นักเรียน :
๑. นางสาวกัญญารัตน หลอ
เหลี่ยม
๒. นางสาวปริณดา พูลสวัสดิ์
๓. นางสาวประภัสสร แหวนเพชร
๔. นางสาวนันทกานต กริ่มใจ
๕. นางสาวรวิสรา เกษสังข
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวประเทือง ยิ้มพงษ
๒. นางวรรณา ทองแดง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทองแดง
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๑๐
จังหวัดอางทอง
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทสามมิติ (๓D) ปลอย
อิสระ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๑๑
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานปลอยอิสระ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
การแขงขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
การแขงขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๓
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นายศวัสกร นอยเสาธง
๒. นางสาวกิตติญา ปน งาม
๓. นางสาววราลี ชูวงษ
๔. นางสาวศศิประภา แสงทอง
๕. นางสาวแหวนพลอย สําราญสุข
ครูผูฝกซอม :
๑. นายรัฐภูมิ ยวงทอง
๒. นายเชาวนวัฒน ทิพยอกั ษร
นักเรียน :
๑. นายสรัล ปานทอง
๒. นางสาวเกตุนส ิรี สะชานลํา
๓. นางสาววรวรรณ ประดับเรือง
๔. นางสาวเสาวลักษณ สอาดเอี่ยม
๕. นายวิริยะ จันทรปญญา
ครูผูฝกซอม :
๑. นายเชาวนวัฒน ทิพยอักษร
๒. นายณรงญฤทษ กัลยา
นักเรียน :
เด็กหญิงวรนิษฐา เหมือนสังขดี
ครูผูฝกซอม :
นางวินิดา คหกิจไพศาล
นักเรียน :
นายวิศรุต พันศิริ
ครูผูฝกซอม :
นางวินิดา คหกิจไพศาล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันอันดับที่ ๒
การประกวดภาพยนตรสนั้
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญเงิน
อันดับที่ ๑๑
เลานิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๑๑
เลานิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๔
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน:
๑. นางสาวเกษมณี นาคโพธิ์ศรี
๒. นางสาวณัฐสุดา สุวรรณ
ประดิษฐ
๓. นางสาวกมลชนก พิศวง
๔. นางสาวมนัสวี วงษปาน
๕. นางสาววรรณภา ศรีโสภา
๖. นางสาวทิพวารีย ราชนิกลุ
๗. นางสาวจารุวณ
ั ณี บางมวง
๘. นางสาวจิราภรณ จันทรเสม
๙. นางสาวศิวรี น้ําทอง
๑๐. นายธนพล เอนกลาภ
๑๑. นายอนุชา เสือโพธิ์
๑๒. เด็กชายสุรเชษฐ เกษมสุข
๑๓. เด็กชายอดิศักดิ์ มณีโชติ
๑๔. เด็กชายณัฐนนท คงสมบูรณ
๑๕. นางสาวจุฑามาส มีบุญ
ครูผูฝกซอม :
๑. นายณรงญฤทษ กัลยา
๒. นางสาวสุนารี รุง มี
๓. นางวินิดา คหกิจไพศาล
๔. นายเชาวนวัฒน ทิพยอกั ษร
๕. นางวรรณา ทองแดง
นักเรียน :
๑. เด็กชายเจษฎา นิ่งนึก
๒. เด็กหญิงธัญชนก ศรีวิเชียร
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวสุนารี รุงมี
๒. นางวินดิ า คหกิจไพศาล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๒ ละครคุณธรรม
จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
มารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๕
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน:
๑. นายปฐมพร บัวขม
๒. นางสาวอาภารัตน ทับทิมทอง
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวสุนารี รุงมี
๒. นางวินดิ า คหกิจไพศาล
นักเรียน :
เด็กหญิงปยฉัตร อาจรักษา
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
จังหวัดอางทอง
มารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันดนตรีไทยและขับรอง
เดี่ยวซอดวง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายอาทิตย มวงชมเดช
การแขงขันดนตรีไทยและขับรอง
ครูผูฝกซอม :
เดี่ยวซออู
นายพรไชย หงษสงวนศรี
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายสิทธิศักดิ์ พวงประสงค การแขงขันดนตรีไทยและขับรอง
ครูผูฝกซอม :
เดี่ยวขลุยเพียงออ
นายพรไชย หงษสงวนศรี
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน:
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
นายธัชพงษ พวงสีเงิน
การแขงขันดนตรีไทยและขับรอง
ครูผูฝกซอม :
เดี่ยวขลุยเพียงออ
นายพรไชย หงษสงวนศรี
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
เด็กชายณัฐดนัย บัวทอง
การแขงขันขับรองเพลงไทย
ครูผูฝกซอม :
ลูกทุง ชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทองแดง
นายชนาธิป ชวลิต
อันดับที่ ๔
ครูผูฝกซอม :
การแขงขันขับรองเพลงไทย
นายพรไชย หงษสงวนศรี
ลูกทุง ชาย
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๖
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
เด็กหญิงทิวาพร โพธิแ์ กมแกว
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
นางสาวสุจิตรา ทัพไทย
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
นายณัฐพงษ สวางโรจน
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
เด็กหญิงเมธญา สิมงาม
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
นางสาวกัญญารัตน หลอ
เหลี่ยมครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน:
นายชนาธิป ชวลิต
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
เด็กหญิงศุทธินี ซอนกลิ่น
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง หญิง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง หญิง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูก
กรุงชาย
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูก
กรุงหญิง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๔
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูก
กรุงหญิง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ชาย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธหญิง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัด
อางทอง
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๗
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
นางสาวอาภารัตน ทับทิมทอง
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
๑. เด็กชายภาณุพันธุ พรประสิทธิ์ผล
๒. เด็กชายธนพล ย่ํารุง
๓. เด็กชายนวรส จันทรเทียมฟา
๔. เด็กชายพีรภัทร สิงหรอต
๕. เด็กชายภราดร เวียงวงษ
ครูผูฝกซอม :
๑. นายคนึง เจียรนันท
๒. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ
๓. นายสินชัย พงษชุบ
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงชนาภา ขวัญแกว
๒. เด็กชายเจษฎา นิง่ นึก
๓. เด็กชายสุภัทร เรืองจรัส
๔. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๕. เด็กหญิงจันทรฤทัย เกิด
ประกอบ
๖. เด็กชายอนพัทย พวงใย
๗. เด็กชายพลวิชญ พานทอง
๘. เด็กหญิงมนภัทร ปานสมพงษ
๙. เด็กหญิงสิริมา เพราะบรรเลง
๑๐. เด็กชายณัฐพนธ แสงนาค
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕
การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธหญิง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๘
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน:
๑. นางสาวปยะมน วิไลเนตร
๒. นายเศรษฐพงศ งามขํา
๓. นายวิศรุต พันศิริ
๔. นายพุฒิกร กลิ่นสุคนธ
๕. นายปรัชญา ทวีธัญญ
๖. นางสาวธิชาพร เพิ่มศรี
๗. นางสาววนิดา สาหราย
สําโรง
๘. นางสาวสุนษิ า ศรีราชา
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงนลินทิพย วิเศษสม
๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูสวัสดิ์
๓. เด็กหญิงปณฑิตา วนิดา
๔. เด็กหญิงจันทรฤทัยเกิด
ประกอบ
๕. เด็กหญิงกุลสตรี กระมลฉ่ํา
๖. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๗. เด็กหญิงสิริมา เพราะ
บรรเลง
๘. เด็กหญิงมนภัทร ปาน
สมพงษครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๑
จังหวัดอางทอง
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันระบํามาตรฐาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๖๙
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวปยะมน วิไลเนตร
๒. นางสาววนิดา สาหรายสําโรง
๓. นางสาวธิชาพร เพิ่มศรี
๔. นางสาวเสาวลักษณ วรรณ
โณ
๕. นางสาวนิศาชล เพ็งสุข
๖. นางสาวสุนิษา ศรีราชา
๗. นางสาวเอมิกา สุขใส
๘. นางสาวเกตุวดี ผุดผอง
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงนลินทิพย วิเศษสม
๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูสวัสดิ์
๓. เด็กหญิงปณฑิตา วนิดา
๔. เด็กหญิงจันทรฤทัย เกิด
ประกอบ
๕. เด็กหญิงอริสรา เรืองทรัพย
๖. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๗. เด็กหญิงสิริมา เพราะ
บรรเลง
๘. เด็กหญิงมนภัทร ปาน
สมพงษครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การแขงขันระบํามาตรฐาน
จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๐
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวปยะมน วิไลเนตร
๒. นางสาววนิดา สาหรายสําโรง
๓. นางสาวธิชาพร เพิ่มศรี
๔. นางสาวเอมิกา สุขใส
๕. นางสาวสุนิษา ศรีราชา
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม
นักเรียน:
๑. เด็กหญิงชนาภา ขวัญแกว
๒. เด็กหญิงนลินทิพย วิเศษสม
๓. เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูสวัสดิ์
๔. เด็กหญิงปณฑิตา วนิดา
๕. เด็กหญิงจันทรฤทัยเกิด
ประกอบ
๖. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๗. เด็กหญิงกุลสตรี กระมลฉ่ํา
๘. เด็กชายพลวิชญ พานทอง
๙. เด็กชายอนพัทย พวงใย
๑๐. เด็กหญิงสิริมา เพราะ
บรรเลง
๑๑. เด็กหญิงมนภัทร ปาน
สมพงษครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม
๕. นางสาวสุมาลี มีสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๑
จังหวัดอางทอง
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

การแขงขันนาฏศิลปไทย
สรางสรรคระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๑
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวปยะมน วิไลเนตร
๒. นายพุฒิกร กลิ่นสุคนธ
๓. นายวิศรุต พันศิริ
๔. นางสาวธิชาพร เพิ่มศรี
๕. นางสาวเอมิกา สุขใส
๖. นางสาวเสาวลักษณ วรรณ
โณ
๗. นางสาวนิศาชล เพ็งสุข
๘. นางสาววนิดา สาหรายสําโรง
๙. นางสาวสุนษิ า ศรีราชา
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม
๕. นางสาวสุมาลี มีสกุล
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงฐิตกิ านต พรมทอง
๒. เด็กหญิงแพรววริน ทองฟก
ครูผูฝกซอม :
๑. นางชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา
๒. นายเอกภพ ทับทิมทอง
นักเรียน :
๑. นางสาวธารีรัตน ศรีภิรมย
๒. นางสาวกัลยา รุงเรืองศรี
ครูผูฝกซอม :
๑. นางชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา
๒. นายเอกภพ ทับทิมทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
การแขงขันนาฏศิลปไทย
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
สรางสรรคระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๒
จังหวัดอางทอง
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษาระดับชั้น ม.๑ – ม.
๓
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา จังหวัดอางทอง
และพลศึกษาระดับชั้น ม.๔ – ม.
๖

๗๒
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นายอัครชัย เพชรโต
๒. นางสาวจุฑามาศ วิไชยวงศ
๓. นางสาวปริณดา พูลสวัสดิ์
ครูผูฝกซอม :
๑. นางเนาวรัตน เลิศนันทกุล
๒. นางบุบผา ทองประเทือง
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงชิดเดือน โรจนะ
๒. เด็กหญิงธนภรณ เพ็งอังคาร
๓. เด็กหญิงนิศราพร กาเต็ม
ครูผูฝกซอม :
นางสาวจิรนันท บุญสุข
นักเรียน :
๑. นางสาวกาญจนา ทองกุญชร
๒. นางสาวจิรารัตน วิเศษสุข
๓. นางสาวเรณู ชาวโพธิ์สระ
ครูผูฝกซอม :
นายอธิชนัน เชิดศิริ
นักเรียน :
เด็กหญิงพลอยชมพู สวางเนตร
ครูผูฝกซอม :
นางสาวรติพร นารถสกุล
นักเรียน:
เด็กหญิงศศิธร ลาภใหญ
ครูผูฝกซอม :
นางมนตรี เขมะชิต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
การแขงขันประดิษฐของใชจาก กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
วัสดุธรรมชาติในทองถิน่
จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
การประกวดโครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling)
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๓
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
นายณรงค วงษศริ ิ
ครูผูฝกซอม :
นายโสภณ เอี่ยมสําอางค

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling)
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
นายสหรัฐ เงินออน
อันดับที่ ๑
ครูผูฝกซอม :
การแขงขัน Multi Skills
นางสาวปนนรี พานเข็ม
Competition)
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
๑. เด็กหญิงจุฑารัตน ทิพยประ อันดับที่ ๒
โพธิ์๒. เด็กหญิงณัฐชา แสงทอง การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
ครูผูฝกซอม :
(Crossword)
นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๕
๑. เด็กหญิงธัญรดี ตรีโชติ
การแขงขันการสรางการตูนแอนิ
๒. เด็กชายนันทวุฒิ รุงเรือง
เมชั่น (๒D Animation)
ครูผูฝกซอม :
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
๑. นางสาวนนทรี พุฒซอน
๒. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
นักเรียน :
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
๑. เด็กชายพลวัฒน ชูวิไล
การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
๒. เด็กชายทินภัทร นาคบุญ
เครื่องใชดวยโปรแกรม
ธรรมครูผูฝกซอม :
คอมพิวเตอรระดับชัน้ ม.๑ – ม.
๑. นางสุมิตรา ลีถ้ าวรกุล
๓
๒. นางสาวนนทรี พุฒซอน
นักเรียน :
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
๑. นายอภิวิชญ พฤกษธาดาชัย อันดับที่ ๒
๒. นางสาวมทุรส กีรติวิทยากร การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
ครูผูฝกซอม :
เครื่องใชดวยโปรแกรม
๑. นางสุมิตรา ลีถ้ าวรกุล
คอมพิวเตอรระดับชัน้ ม.๔ – ม.
๒. นายวีรยุทธ พูลพร
๖

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๔
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. เด็กชายสิทธิภัทร แชมชอย
๒. เด็กชายชัชวาล แสงโสภณ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
๒. นางสาวปราณี พวงทองคํา
นักเรียน :
๑. นางสาวรวิษฎา แชมชอย
๒. นางสาวศศิประภา แสงทอง
๓. นางสาววราลี ชูวงษ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวปราณี พวงทองคํา
๒. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
๓. นางสาวนนทรี พุฒซอน
นักเรียน :
๑. นายภูชิชย สกุลทอง
๒. นางสาวฐิดาพร รวยทรัพย
ครูผูฝกซอม :
๑. นายอภิรกั ษ หงสหาญณรงค
๒. นางสาวปราณี พวงทองคํา
นักเรียน:
๑. นางสาวเกศินี เจริญผล
๒. นางสาววัชรี ดีเวช
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสุมิตรา ลีถ้ าวรกุล
๒. นายอภิรักษ หงสหาญณรงค
นักเรียน :
๑. เด็กชายศุภรักษ เผือกดี
๒. เด็กชายวรายุส เนียมมณี
๓. เด็กชายกิตตินันท มีสงา
ครูผูฝกซอม :
๑. นายวีรยุทธ พูลพร
๒. นางสาวปราณี พวงทองคํา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๑
จังหวัดอางทอง
การแขงขันสรางหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
การแขงขันการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
หุนยนตระดับกลาง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๕
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวกิตติญา ปน งาม
๒. นางสาวอลิษา พรหมศร
๓. นางสาวณัฐชา จันทราภิรมย
ครูผูฝกซอม :
๑. นายวีรยุทธ พูลพร
๒. นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล
นักเรียน :
๑. เด็กชายภานุวัฒน พฤกษาสวย
๒. เด็กชายอิทธิเดช เกตุสิทธิ์
๓. เด็กหญิงเพชรพรรณารายณ ชื่น
อุรา
ครูผูฝกซอม :
๑. นายวีรยุทธ พูลพร
๒. นายอภิรักษ หงสหาญณรงค
นักเรียน :
๑. นายศวัสกร นอยเสาธง
๒. นายเลิศชาย แสนประสิทธิ์
๓. นางสาวแหวนพลอย สําราญสุข
ครูผูฝกซอม :
๑. นายวีรยุทธ พูลพร
๒. น.ส.นนทรี พุฒซอน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อันดับที่ ๑
จังหวัดอางทอง
หุนยนตระดับกลาง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
หุนยนตระดับสูง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
หุนยนตระดับสูง
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๖
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. เด็กชายวาคิม กลิ่นเกตุ
๒. เด็กชายณัฐชนน นาบํารุง
๓. เด็กชายกานตดนัย ญาณโกมุท
๔. เด็กชายศุภศิษฏ นาคอิ่ม
๕. เด็กชายณัฐพล กะลําพา
๖. เด็กชายภูริทัต นันทะบุตร
๗. เด็กชายนิวัฒน เพียรเพชร
๘. เด็กชายริฐชภูมิ แตงตัว
ครูผูฝกซอม :
๑. นายสินชัย พงษชุบ
๒. นายกฤษณ ไกรลาศ
๓. นายณรงญฤทษ กัลยา
นักเรียน :
๑. นายเอกลักษณ พิมพสวัสดิ์
๒. นายเจริญโชค ศรีบุญเรือง
๓. นายประเจิด สีสวย
๔. นายอมรชัย สายถิน่
๕. นางสาวเมธินี พฤกษาสวย
๖. นางสาวณัฐนันท ขวัญศิริ
๗. นางสาวปณัฐดา สําเนียง
๘. นางสาวสุภาภรณ แสงสวาง
๙. นางสาวสุพาพร ชางเชื้อ
๑๐. เด็กหญิงณัฐพร พฤกษธาดาชัย
ครูผูฝกซอม :
๑. นายเชาวนวัฒน ทิพยอกั ษร
๒. นางสาวสุนารี รุง มี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การจัดคายพักแรม
จังหวัดอางทอง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
กิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๗
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงอริยา พงษสถิตย
๒. เด็กหญิงวิสสุตา ชางเสาร
๓. เด็กหญิงศิริขวัญ มีศกั ดิ์
ครูผูฝกซอม :
๑. นางจินตนา วิชาบาล
๒. นางพัชรินทร พึง่ เนตร
นักเรียน:
๑. นางสาวธิดารัตน ศรีนุกลู
๒. นางสาวศิริกานต อัมวัฒน
๓. นางสาวสุพิชชา แกวฉัยยา
ครูผูฝกซอม :
๑. นางจินตนา วิชาบาล
๒. นางสาวงามพันธุ สัยศรี
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงนนทพัทธ สุดสวย
๒. เด็กหญิงนเรศ กลิ่นกุหลาบ
๓. เด็กหญิงกนกพร โตปติ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวรําเพย บุตรดาเลิศ
๒. นายเมธา โตสวัสดิ์
นักเรียน :
๑. นางสาวกรรณิกา ปุยเงิน
๒. นางสาวเสาวลักษณ เพชรรัตน
๓. นางสาววิลาพร ศรีศัย
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวรําเพย บุตรดาเลิศ
๒. นายเมธา โตสวัสดิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
จังหวัดอางทอง
การแขงขันการทําหนังสือเลม
เล็ก
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันการทําหนังสือเลม
เล็ก
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขงขันยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

๗๘
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
เด็กชายชยาภินัน รุงทอง
ครูผูฝกซอม :
นางวินิดา คหกิจไพศาล
นักเรียน :
นางสาววรรณษา บุญไชย
ครูผูฝกซอม :
นางคําเตือน สังขวิเศษ
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงวิสสุตา ชางเสาร
๒. เด็กหญิงศิริขวัญ มีศักดิ์
๓. เด็กหญิงอริยา พงษสถิต
ครูผูฝกซอม :
๑. นายเสถียร บุตรหนองแสง
๒. นางสาวบุษกร มูลธิโต
นักเรียน :
๑. นายวีระวัฒน สุกประเสริฐ
๒. นางสาวบุญสิตา บุญรอต
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม
นักเรียน :
นายจิรวัฒน ผลจันทร
ครูผูฝกซอม :
นางสาวชัชดา ครองตน
นักเรียน :
เด็กชายอาทิตย มวงชมเดช
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔๑
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

หนวยงานที่มอบรางวัล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง

เหรียญทองแดง อันดับที่ ๓๙
ปริศนาสรางสรรควรรณคดี
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
กวีเยาวชนรุนใหม
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒๑
การแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวม อันดับที่ ๒๕
การแขงขันเดี่ยวซออู
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗๙
รายชือ่ นักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
เด็กชายสิทธิศักดิ์ พวงประสงค
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
นายธัชพงษ พวงสีเงิน
ครูผูฝกซอม :
นายพรไชย หงษสงวนศรี
นักเรียน :
๑. เด็กชายภาณุพันธุ พรประสิทธิ์ผล
๒. เด็กชายธนพล ย่ํารุง
๓. เด็กชายนวรส จันทรเทียมฟา
๔. เด็กชายพีรภัทร สิงหรอต
๕. เด็กชายภราดร เวียงวงษ
ครูผูฝกซอม :
๑. นายคนึง เจียรนันท
๒. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ
๓. นายสินชัย พงษชุบ
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงชนาภา ขวัญแกว
๒. เด็กชายเจษฎา นิง่ นึก
๓. เด็กชายสุภัทร เรืองจรัส
๔. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๕. เด็กหญิงจันทรฤทัยเกิดประกอบ
๖. เด็กชายอนพัทย พวงใย
๗. เด็กชายพลวิชญ พานทอง
๘. เด็กหญิงมนภัทร ปานสมพงษ
๙. เด็กหญิงสิริมา เพราะบรรเลง
๑๐. เด็กชายณัฐพนธ แสงนาค
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๒๒ สํานักงานคณะกรรมการ
การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๑๘
การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๘
การแขงขันวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒๙
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘๐
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน:
๑. เด็กหญิงนลินทิพย วิเศษสม
๒. เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูสวัสดิ์
๓. เด็กหญิงปณฑิตา วนิดา
๔. เด็กหญิงจันทรฤทัยเกิดประกอบ
๕. เด็กหญิงกุลสตรี กระมลฉ่ํา
๖. เด็กหญิงจุฑากานต ใจสนิท
๗. เด็กหญิงสิริมา เพราะบรรเลง
๘. เด็กหญิงมนภัทร ปานสมพงษครู
ผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม
นักเรียน :
๑. นางสาวปยะมน วิไลเนตร
๒. นางสาววนิดา สาหรายสําโรง
๓. นางสาวธิชาพร เพิ่มศรี
๔. นางสาวเสาวลักษณ วรรณโณ
๕. นางสาวนิศาชล เพ็งสุข
๖. นางสาวสุนิษา ศรีราชา
๗. นางสาวเอมิกา สุขใส
๘. นางสาวเกตุวดี ผุดผอง
ครูผูฝกซอม :
๑. นางประชุม อวนแกว
๒. นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย
๓. นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย
๔. นางสาวปนนรี พานเข็ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการ
การแขงขันระบํามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๒๗
การแขงขันระบํามาตรฐาน
ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘๑
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
๑. นางสาวกาญจนา ทองกุญชร
๒. นางสาวจิรารัตน วิเศษสุข
๓. นางสาวเรณู ชาวโพธิ์สระ
ครูผูฝกซอม :
นายอธิชนัน เชิดศิริ
นักเรียน :
๑. เด็กชายวาคิม กลิ่นเกตุ
๒. เด็กชายณัฐชนน นาบํารุง
๓. เด็กชายกานตดนัย ญาณโกมุท
๔. เด็กชายศุภศิษฏ นาคอิ่ม
๕. เด็กชายณัฐพล กะลําพา
๖. เด็กชายภูริทัต นันทะบุตร
๗. เด็กชายนิวัฒน เพียรเพชร
๘. เด็กชายริฐชภูมิ แตงตัว
ครูผูฝกซอม :
๑. นายสินชัย พงษชุบ
๒. นายกฤษณ ไกรลาศ
๓. นายณรงญฤทษ กัลยา
นักเรียน :
๑. เด็กหญิงนนทพัทธ สุดสวย
๒. เด็กหญิงนเรศ กลิ่นกุหลาบ
๓. เด็กหญิงกนกพร โตปติ
ครูผูฝกซอม :
๑. นางสาวรําเพย บุตรดาเลิศ
๒. นายเมธา โตสวัสดิ์
นักเรียน :
นายวีระวัฒน สุกประเสริฐ
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๓๐ สํานักงานคณะกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔๖
การจัดคายพักแรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับที่ ๔๔
การแขงขันยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

๑. กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง
๒. สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๕

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแตงอินทรวิเชียรฉันท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแขงขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ

๘๒
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
นางสาวรรณษา บุญไชย
ครูผูฝกซอม :
นางคําเตือน สังขวิเศษ

นักเรียน :
นางสาวกรรณิการ จันทะพิม
ครูผูฝกซอม :
นางสวิง ดาวลอย
นักเรียน :
๑. เด็กชายสรายุทธ คลายสุบรรณ
๒. เด็กหญิงภัทราพร ดีมั่น
๓. เด็กหญิงแพรววริน ทองฟก
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม
นักเรียน :
๑. นายกัณตภณ นิ่มนาค
๒. นางสาวบุญสิตา บุญรอด
๓. นายวีระวัฒน สุกประเสริฐ
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม
นักเรียน :
นางสาวบุญสิตา บุญรอด
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
๑. กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒. สํานักงานเขตพืน้ ที่
การแขงขันคัดลายมือ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕
การแขงขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
การแขงขันเรียงความ
จังหวัดอางทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแขงขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
รางวัลชมเชย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
การแขงขันประชันกลอนสด
อางทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ภาษาไทย “อานเพื่อเรียนรู เขียน
ดูใหไพเราะ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
รางวัลชมเชย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
การแขงขันประชันกลอนสด
อางทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ภาษาไทย “อานเพื่อเรียนรู เขียน
ดูใหไพเราะ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
งานวันครุวิชาการครั้งที่ ๖
เหรียญเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
การแขงขันแตงกลอนสุภาพ
พระนครศรีอยุธยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทเดี่ยว

๘๓
รายชื่อนักเรียน/ครูผูฝกซอม
นักเรียน :
นายวีระวัฒน สุกประเสริฐ
ครูผูฝกซอม :
นางสาวดารากร บุญสม
นักเรียน :
ทีมนักฟุตบอลอายุ ๑๘ ป
ครูผูฝกซอม :
นายนริศ เมตตาสิทธิกร
นายเอกภพ ทับทิมทอง
นักเรียน :
ทีมนักกีฬาวอลเลยบอล
ครูผูฝกซอม :
นางชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา
นายอานนท พุมขุน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
เหรียญทองแดง
การแขงขันแตงกลอนสุภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทเดี่ยว
๑. ชนะเลิศอันดับที่ ๑
ตัวแทนจังหวัดอางทองแขงขันตอ
ในระดับภาคกลาง
๒. ชนะเลิศอันดับ ๑
กีฬาฟุตบอลรายการไพรมิสเตอร
ชนะเลิศอันดับที่ ๑
ตัวแทนจังหวัดอางทองแขงขันตอ
ในระดับภาคกลาง

หนวยงานที่มอบรางวัล
งานวันครุวิชาการครั้งที่ ๖
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

๑. องคการบริหารสวน
จังหวัดอางทอง
๒. การกีฬาจังหวัดอางทอง
ธนาคารออมสิน

๘๔

ปรัชญา
อสาธุ สาธุนา ชิเนน
“เรียนดี มีวินัย เสียสละ กตัญู”

วิสัยทัศน
ภายในปการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
มีความรู คูคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

อัตลักษณของสถานศึกษา
“ยิ้มไหว ทักทาย แตงกายดี”

เอกลักษณของสถานศึกษา
“สิ่งแวดลอมดี เทคโนโลยีเดน”

