
 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
------------------------------------------------------

  ดวยทางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
 เพื่อรองรับแผนพัฒนาของโรงเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากร 
 และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย
 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
    

   1. ดร
   2. นายมงคล อรุณฉาย
   3. นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร
   4. นายสมชาย  เต็มประสิทธิ์ศักดิ์
   5. นางสาวน้ําฝน สมสาร
 หนาที่ ใหคําปรึกษาดูแล และอํานวยการใหคณะทํางานสามารถดําเนินงานสารสนเทศไดอยางมี
 ประสิทธิภาพ 
    
 1. นางสาวน้ําฝน  สมสาร
 2. นางสาวสุรียพร  พันทวีศักดิ์
 3. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค
 4. นางสาวปรีชาภรณ  แยมงาม
 5. นางสาวสุดารัตน  สัจจวโิส
 6. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
 7. นางสาวมนัสวรรณ  บุญประเสริฐ
 8. นางสาวจุฑามาส  วีระประภพ
 9. นายอภิรักษ  เขียวนอก
  
 10. นางสาวรุงทิพย  ดิษฐใจ
 11. นางสาวสุรียพร พันทวีศักดิ์
 12. นายสราวุธ  เชาวนไว
 13. นางสาวอรุณรัตน  พวงทิพากร
 14. นางสาวเตือนใจ พงศจิระชาคร
 15. นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรณี
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คําสั่ง โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  

ที ่ 184  / 2558  
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน

------------------------------------------------------ 
ดวยทางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ไดมีการจัดทํา ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

เพื่อรองรับแผนพัฒนาของโรงเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย

ารดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
 1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

ดร. สมมาตร สนทมิโน   ประธาน 
นายมงคล อรุณฉาย   กรรมการ  
นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร  กรรมการ  
นายสมชาย  เต็มประสิทธิ์ศักดิ์  กรรมการ 
นางสาวน้ําฝน สมสาร   กรรมการและเลขานุการ

ใหคําปรึกษาดูแล และอํานวยการใหคณะทํางานสามารถดําเนินงานสารสนเทศไดอยางมี

 2. คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
นางสาวน้ําฝน  สมสาร   ประธานกรรมการ  
นางสาวสุรียพร  พันทวีศักดิ ์  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวปรีชาภรณ  แยมงาม  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางสาวสุดารัตน  สัจจวโิส  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ศึกษาสุวรรณ  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
นางสาวมนัสวรรณ  บุญประเสริฐ สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
นางสาวจุฑามาส  วีระประภพ  สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
นายอภิรักษ  เขียวนอก   สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นางสาวรุงทิพย  ดิษฐใจ  สารสนเทศกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นางสาวสุรียพร พันทวีศักดิ์  สารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ
นายสราวุธ  เชาวนไว   สารสนเทศกลุมบริหารงานบุคล
นางสาวอรุณรัตน  พวงทิพากร  สารสนเทศกลุมบริหารงบประมาณ

ตือนใจ พงศจิระชาคร  สารสนเทศกลุมบริหารทั่วไป 
นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรณี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  

ไดมีการจัดทํา ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อรองรับแผนพัฒนาของโรงเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอแตงตั้ง

ารดําเนินงานจัดทําขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ดังตอไปนี้ 

กรรมการและเลขานุการ  
ใหคําปรึกษาดูแล และอํานวยการใหคณะทํางานสามารถดําเนินงานสารสนเทศไดอยางมี

ะการเรียนรูภาษาไทย 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

สารสนเทศกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ 
สารสนเทศกลุมบริหารงานบุคล 
สารสนเทศกลุมบริหารงบประมาณ 

 



2 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 16. นางสาวชุตินันท  พวงขาว  กรรมการและเลขานุการ 
    
 หนาที่  1. จัดเก็บรวบรวมขอมูล และเอกสารผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อนํามา
 วิเคราะหและประมวลผลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 2. วิเคราะหและประมวลผลสารสนเทศของแตละกลุมบริหารและกลุมสาระการเรียนรูใหสมบูรณ
 ครบถวน ทันสมัย และสะดวกในการใชเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และสอดคลองกับ
 เอกสารของสถานศึกษา 
 3. รายงานขอมูลสารสนเทศเสนอตอฝายบริหารสถานศึกษา 
 4. เผยแพรขอมูลสารสนเทศสําคัญแกบุคลากรและผูเกี่ยวของ 
 5. หนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 
  ทั้งนี้ใหรองผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมบริหารกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ และให
 ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  

 
 

 
         (ดร. สมมาตร สนทมิโน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
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ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

มูลนิธิโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิหลวงปูโตะ 
 

สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกา 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

 

กลุมบริหารวิชาการ  
๑. งานบริหารกลุมสาระการ
เรียนรู 
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู 
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๕. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
๗. งานนิเทศการศึกษา 
๘. งานแนะแนวการศึกษา 
๙. งานประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก
ครอบครัว ชุมชน องคกร  
หนวยงานและสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา 
๑๐. งานการรับนักเรียน 
๑๑. งานทะเบียนนักเรียน
และจัดทํา    สํามะโน
นักเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือขายขอมลสารสนเทศ 
๑๓. งานหองสมุดโรงเรียน 
๑๔. งานอื่นๆ 

 

กลุมบริหารงบประมาณ  
๑. งานวิเคราะหและจัดทํา
แผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. งานบริหารการเงิน 
๖. งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
๘. งานจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 
    หนวยงาน 
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๓. งานอื่นๆ 

 

กลุมบริหารงานบุคคล  
๑. งานวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหนง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 
ยาย ลาและการออกจาก
ราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จ 
ความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษา
วินัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสราง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
๖. งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
๗. งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
๘. งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๙. งานสงเสริมประชาธิปไตย 
๑๐. งานระดับชั้นและครูที่
ปรึกษา 
๑๑. งานปองกันและแกไข
ปญหา         สิ่งเสพติด 
เอดสและอบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 

กลุมบริหารทั่วไป  
๑. งานธุรการ 
๒. งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 
๓. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 
๔. งานสงเสริมและ
ประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
๕. งานประชาสัมพันธ 
๖. งานยานพาหนะและ
บริการสาธารณะ 
๗. งานสัมพันธชุมชน 
๘. งานโภชนาการ 
๙. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๐. งานสวัสดิการ 
๑๑. งานวิทยุสื่อสาร 
๑๒. งานโสตทัศนศึกษา 
๑๓. งานอื่นๆ 
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 ขอมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียน วัดประดูในทรงธรรม  ตั้งอยูเลขที่ 1160/3  ซอยเพชรเกษม 15  แขวงทาพระ  เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานครเปนโรงเรียนสหศึกษา เปดทําการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที ่17 พฤษภาคม 
2497 เพื่อแกปญหานักเรียนไมมีท่ีเรียน โดยมีพลอากาศเอกหลวงเชิด วุฒากาศ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นไดอนุมัติใหตั้งโรงเรียนตามคําขอรองของชาวบาน แขวงวัดทาพระ โดย

ประวัติโรงเรียน 
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พระอธิการบุญสง  บุญรักโต เจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรม แบงเนื้อที่ของวัดจํานวน 6 ไร 2 งาน 53 
ตารางวา ใหเปนที่ตั้งของโรงเรียน โดยเสียคาเชาใหกับวัดปละ 3,800 บาท มาจนถึงทุกวันนี้ และใหชื่อวา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ตามชื่อของวัดที่ใหใชเปนสถานที่กอสราง ใชอักษรยอวา ป.ธ. ในขั้นแรก  
และเปลี่ยนมาเปน ป.ท. ในอีก 2 ปตอมา 
 ครั้งแรก เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมปที ่1 (ประถมปที่  5 ในปจจุบัน)  จํานวน 2 หองเรียนมี
นักเรียน 87 คน คร ู6 คน ภารโรง 1 คน มีนายทรงยศ  พงษพรต เปนครูคนแรก เนื่องจากโรงเรียนยัง
สรางไมเสร็จ จึงตองอาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดูในทรงธรรมเปนที่เรียน และไดเรียนในอาคารไม  
2  ชั้น ขนาด 8 หองเรียนที่สรางเสร็จในอีกเกือบ 1 ปตอมา 
 การเรียน ในระยะแรก รับนักเรียนเขาเรียนโดยไมตองสอบคัดเลือก จนถึงป  พ.ศ. 2502  
โรงเรียนมีอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 หอง จํานวน 12  หองเรียน จึงมีหองเรียนครบตามโครงการที่วางไว คือ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 1,800 คน ครู – อาจารยเพิ่มขึ้นเปน  
57 คน ภารโรง 3 คน และเปดสอน 2 รอบ คือ รอบเชาและรอบบาย ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา  
โดยใชเครื่องหมาย ป.ท. กลมสําหรับนักเรียนรอบเชา และเครื่องหมาย ป.ท. เหลี่ยม สําหรับนักเรียนรอบ
บาย 
 โรงเรียน เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมาจนถึง พ.ศ. 2512 นายเทพ  เที่ยงตรง ซึ่งเปน
อาจารยในขณะนั้น ไดขออนุญาตเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในป พ.ศ. 2513  โดยเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในป พ.ศ. 2513  โดยเปดสอนในแผนกวิทยาศาสตร 2 หอง และตอมาป  
พ.ศ. 2514 เปดแผนกศิลปะอีกจํานวน 2 หอง  ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติด
บอรด (คะแนนสูงสุด)  ติดตอกันถึง 3 ป ทั้ง 2 แผนก 
 โรงเรียน ไดเปดสอนรอบเชาและรอบบายมาจนถึงป พ.ศ. 2527  นายสํารอง  เพ็งหนู  
ผูอํานวยการโรงเรียนในขณะนั้นเห็นวาเปดสอน 2  รอบ มีปญหาตาง ๆ มากมาย  จึงทําการปรับปรุง
หองเรียนเพิ่มขึ้น และใหรวมนักเรียนในขณะนั้นเห็นวาเปดรอบเดียว ตั้งแต พ.ศ. 2528 เปนตนมา โดยมี
หองเรียนทั้งหมด 54 หองเรียน เปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 36 หองเรียน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
18 หองเรียน 
 ปจจุบัน โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมเปดทําการสอนมาแลวถึง 61  ป เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย  เปนนักเรียนแบบสหศึกษา  มีทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
นับตั้งแต กอตั้งโรงเรียนจนถึงปจจุบัน โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมมีผูบริหาร 9 ทานคือ  

 
     นายทรงยศ พงษพรต ปการศึกษา          2497 – 2509 
     นายแดง สุขกุล ปการศึกษา          2509 – 2510 
     นายเทพ เที่ยงตรง ปการศึกษา          2510 – 2518 
     นายสุชาติ ไชยมะโน ปการศึกษา          2518 – 2527 
     นายสํารอง เพ็งหนู ปการศึกษา          2527 – 2541 
     นายนิพนธ โหงาม ปการศึกษา          2541 – 2543 
     นายสมเกียรติ เจริญฉิม ปการศึกษา          2543 – 2544 
     นายบรรเจิด ภิรมย ปการศึกษา          2544 – 2546 
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แผนผังอาคารเรียน วัดประดูในทรงธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     นางธารทิพย ธาวรชัยสิทธิ ์ ปการศึกษา          2547 - 2550 
     นายนิพนธ เสือกอน ปการศึกษา          2550 - 2550 
     นายสงา บูรณรักษ ปการศึกษา          2550 - 2552 
     นายประจักษ 
     ดร. สมมาตร 

มนตประเสริฐ 
สนทมิโน 

ปการศึกษา          2553 – 2556 
ปการศึกษา          2556 – ปจจุบัน 
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        ประกอบดวย 
  อาคารเรียน แบบ 418 ก 
  อาคารเรียน แบบ418 
  อาคารเรียน แบบพิเศษ 5 ชั้น 
  อาคารหอประชุม แบบพิเศษ 
  อาคารโรงฝกงาน แบบพิเศษ 
  อาคารสมาคมฯ เอนกประสงค 
  อาคารเรียนตอเติม แบบพิเศษ 
  ศาลาพระพุทธรูป 
  บานพักภารโรง  แบบแฟต 
  หองน้ํานักเรียน 
   
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียน / แผนผังอาคารเรียน 
วัดประดูในทรงธรรม 

 
 โรงเรียน  วัดประดูในทรงธรรม     
 ตั้งอยูเลขที ่   1160 /3  ซอยเพชรเกษม 15   ถนน  เพชรเกษม   

แขวง/ ตําบล  ทาพระ เขต/อําเภอ  บางกอกใหญ     
         จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย   ๑๐๖๐๐    
   โทรศัพท    02 -4579830-1 
   โทรสาร   02 -4574437 

           e-mail  :   pradoonai@hotmail.com     
    website :   www.pradoonai.ac.th 
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       โ ร ง เ รี ย น วั ด ปร ะดู ใ นท ร ง ธ ร รม 
ตั้งอยูเลขที ่ ๑๑๖๐/๓  ซอยเพชรเกษม ๑๕ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
๑๐๖๐๐ บนเนื้อที ่๖  ไร ๒ งาน ๕๓ ตารางวา 
 
  ทิศเหนือ จดวัดประดูในทรงธรรม 
  ทิศใต จดวัดประดูฉิมพลี 
  ทิศตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๑๕ 
  ทิศตะวันตก จดคลองระบายน้ํา 
 

 
 

สภาพปจจุบัน 

ภายในรัศมีของโรงเรียน 
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มีโรงเรียนอื่นๆ ดังนี้ 
 ๑.  โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัด  กรุงเทพมหานคร  หางจาก
โรงเรียนประมาณ ๓๐๐  เมตร 
 ๒.  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เปดสอนระดับมัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑หางจากโรงเรียนประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
 ๓.  โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  
หางจากโรงเรียนประมาณ  ๘๐๐  เมตร 
 ๔.  โรงเรียนวิบูลยเสรีวิทยา  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  
หางจากโรงเรียนประมาณ  ๑  กิโลเมตร 
 ๕.  โรงเรียนวัดทาพระ เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  หางจากโรงเรียน
ประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร 
 ๖.  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑  หางจากโรงเรียนประมาณ  ๒  กิโลเมตร 
 โรงเรียนตั้งอยูที่เดิมตั้งแตเริ่มกอตั้ง  โดยเชาที่ดินของกรมการศาสนาเปนที่ตั้งของโรงเรียนตั้งแตป  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  เสียคาเชาปละ  ๓,๘๐๐  บาท 
 
 

 
 
 
 

เขตบางกอกใหญ  แขวงวัดทาพระ 
เขตภาษีเจริญ   แขวงบางหวา เฉพาะหมูที่ 3 และหมู 4 
 

 
 

 
 
 

เขตภาษีเจริญ  แขวงปากคลอง  แขวงคูหาสวรรค 
เขตธนบุรี  แขวงหิรัญรูจี  แขวงตลาดพลู 
เขตคลองสาน  แขวงทุกแขวง 
เขตบางกอกนอย แขวงบานชางหลอ  
เขตบางแค  แขวงบางแค 

 
 
 

เขตพื้นที่บานใกล 
โรงเรียนของวัดประดูในทรงธรรม 

เขตพื้นที่บริการของ 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
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สถานที่ภายในโรงเรียน 
 

   1. อาคารเรียนถาวร  5  หลัง 
อาคาร  1  ม ี 4  ชั้น   จํานวน  24  หองเรียน  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2514 
อาคาร  2   ม ี 4  ชั้น   จํานวน  18  หองเรียน   สรางเมื่อ  พ.ศ. 2518 
อาคาร  3   ม ี 6  ชั้น   จํานวน  34  หองเรียน  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2520 
อาคาร  7  ม ี 4  ชั้น  จํานวน   8  หองเรียน  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2537 
อาคาร  8   ม ี  4  ชั้น  จํานวน  9  หองเรียน   สรางเมื่อ  พ.ศ. 2540 

 2.  อาคารหอประชุม  (อาคาร 4)  เปนอาคารแบบพิเศษ  ม ี 2  ชั้น  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2523 
 3.  อาคารฝกงาน  (อาคาร  5)  4  ชั้น  จํานวน  8  หองเรียน   สรางเมื่อ  พ.ศ. 2531 
 4.  แฟลตที่พันนักการ – ภารโรง  มี  4  ชั้น  จํานวน  10  หนวย   สรางเมื่อ  พ.ศ. 2537 
 5.  อาคารประชาสัมพันธและหอประชุมเอนกประสงค  (อาคาร  6) สรางเมื่อ  พ.ศ. 2533 

6. อาคารหองสุขา  จํานวน  4  หอง 
หลังที ่ 1  เปนหองน้ําชาย  จํานวน  6  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2514 
หลังที ่ 2  เปนหองน้ําชาย 6 หอง และหองน้ําหญิง 6 หอง สรางเมื่อ  พ.ศ. 2517 
หลังที ่ 3  เปนหองน้ําหญิง  จํานวน  6  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ.  2517 
หลังที ่ 4  เปนหองน้ําหญิง  จํานวน  6  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ.  2541 

 

รายชื่อโรงเรียนในกลุมที่ 6 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

นโยบายโรงเรียน 

 

1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ              (ประธานกลุม) 2. โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
3. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 4. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
5. โรงเรียนวัดรางบัว 6. โรงเรียนปญญาวรคุณ 
7. โรงเรียนวัดนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 8. โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม 
9. โรงเรียนฤทธิณรงครอน  10. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
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 1.  เรงรัดการดําเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อพรอมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 2.  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกาและองคกร
ตาง ๆ  ใหมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาในลักษณะ รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวม
ปฏิบัต ิรวมประเมิน และรวมพัฒนาตลอดจนจัดใหมีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยเนนคุณภาพ
เปนสําคัญ   โปรงใสตรวจสอบไดเปนระบบครบวงจร 
 3.  มุงพัฒนาและสงเสริม สนับสนุน ใหครูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําแผนการสอน ที่มีเนื้อหาสาระ
และจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สื่อการเรียน การ
วัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให นักเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเพื่อความกาวหนาของตนเองในการปฏิบัติราชการและพัฒนาวิชาชีพครู
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 4.  มุงพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่ประ
โยชนในการวิเคราะหและตัดสินใจในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 5.  พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด     
เพื่อใหนักเรียนทุกกคนเรียนอยางมีความสุขและจบการศึกษาในชั้นประโยค และศึกษาตอ หรือประกอบ
อาชีพได โดยครูอาจารยทุกคนตองใหความรวมมือและประสานงานใหนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ
ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเปนระบบ 
 6.  พัฒนาการบริหารแหลงเรียนรูทุกประเภทในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
นักเรียนไดใชประโยชนอยางสูงสุด 
 7.  เรงรัดใหนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชในการบริหารงานทุกดานของโรงเรียน โดยการพัฒนาใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยได 
และครูอาจารยสามารถใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ( VISION ) 
 

โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามแนวคิดโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
ภายในป 2563 

 

พันธกิจ ( MISSION ) 
1. พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
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2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพรอมเปนพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 
 

เปาประสงค ( GOALS ) 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน

พลเมืองของประชาคมอาเซียน 
3. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพความรวมมือของทุกภาคสวน 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ( DESIRABLE CHARACTERISTICS ) 

 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  2.    ซื่อสัตย สุจริต 
3. มีวินัย    4.    ใฝเรียนรู 
5.    อยูอยางพอเพียง   6.    มุงมั่นในการทํางาน 
7.    รักความเปนไทย   8.    มีจิตสาธารณะ 
 
 

 
 

“   กลานํา ทําดี เทคโนโลยีเปนเลิศ” 
 
 
 
 

แตงกายงามสงา วาจาออนหวาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ 
 
 
 
 

สะอาด รมรื่น สดชื่น สวยงาม สะดวก ปลอดภัย 

อัตลักษณผูเรียน  ( STUDENT IDENTITY ) 

อตัลกัษณ์โรงเรียน  ( SCHOOL IDENTITY ) 

อตัลกัษณ์ครู  ( TEACHER IDENTITY 
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เอกลักษณ 
 

“ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” 
 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 
1. รอยละของนักเรียน    ที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
2. รอยละของนักเรียน ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. รอยละของนักเรียน  ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
4. รอยละของนักเรียน    ที่ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธสูความสําเร็จ 
 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีตาม     
    ศักยภาพของผูเรียน 
2. เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธและตามหลักปรัชญา    
   เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เสริมสรางใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสุนทรียภาพดานดนตรีกีฬา         

    และศิลปะ 
4. สงเสริมครูใหพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และการใชเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
   ในการทํางาน 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 
6. เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกร ชุมชนและสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 
   ทางการศึกษา 
 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 



14 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม    เปนมนุษยทั้งรางกาย   จิตใจ    สติปญญาความรู  
 คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   และสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
 

คําขวัญของโรงเรียน 
 

           สําหรับคร ู  สรางเยาวชนใหเปนคนดีและเกง 

สําหรับนักเรียน มีความรูคูคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

คติธรรมของโรงเรียน 
 

“  นตถ ิ ปญญา  สมาอาภา  ” 
แปลวา         แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 

 
 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธรัตนมณีศรีประดู 
 

สีประจําโรงเรียน 
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เขียว – เหลอืง 
                       เขียว        หมายถึง        ความเขมแข็ง  ความอดทน 
                       เหลือง       หมายถึง       ความพรอมเพียง  ความสามัคคี 

 
 

ดอกไมประจําโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

“    ดอกประดู   ” 
 

ดอกประดู   เปนสัญลักษณของความพรอมเพียง   
  ในยามบานดอกประดูจะพรอมกันชูชอเหลืองอราม 

      สดใสสะพรั่ง    และยามโรย       ก็จะโรยพรอมกัน  
  เสมือน การรวมทุกขรวมสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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ทําเนียบผูบริหาร 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

 
ที ่           ผูบริหาร  ปการศึกษา 
๑.      นายทรงยศ พงษพรต ปการศึกษา          ๒๔๙๗ – ๒๕๐๙ 
๒.      นายแดง สุขกุล ปการศึกษา          ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ 
๓.      นายเทพ เที่ยงตรง ปการศึกษา          ๒๕๑๐ – ๒๕๑๘ 
๔.      นายสุชาติ ไชยมะโน ปการศึกษา          ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ 
๕.      ดร.สํารอง เพ็งหนู ปการศึกษา          ๒๕๒๗ – ๒๕๔๑ 
๖.      นายนิพนธ โหงาม ปการศึกษา          ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 
๗.      นายสมเกียรติ เจริญฉิม ปการศึกษา          ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ 
๘.      นายบรรเจิด ภิรมย ปการศึกษา          ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 
๙.      นางธารทิพย ธาวรชัยสิทธิ ์ ปการศึกษา          ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ 

๑๐.      ดร.นิพนธ เสือกอน ปการศึกษา          ๒๕๕๐ – ๒๕๕๐ 
๑๑.      นายสงา บูรณรักษ ปการศึกษา          ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
๑๒.      นายประจักษ มนตประเสริฐ ปการศึกษา          ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๑๓.      ดร.สมมาตร  สนทมิโน ปการศึกษา          ๒๕๕๖ - ปจจุบัน 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูบริหารโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  
 ปการศึกษา  ๒๕๕๗ ( ภาคเรียนที่ ๑ ) 
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 1. ดร. สมมาตร สนทมิโน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
 2. นายสราวุธ  เชาวนไว   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  
 3. นายสมชาย เต็มประสิทธิศักดิ์  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 4. นายสุริยัณห หัตถกอง   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  
 5. นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ    
 

      
 

คณะผูบริหารโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  
ปการศึกษา  ๒๕๕๗  ( ภาคเรียนที่ ๒ ) 

 
 1. ดร. สมมาตร สนทมิโน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
 2. นายสราวุธ  เชาวนไว   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  
 3. นายสมชาย เต็มประสิทธิศักดิ์  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 4. นายสุริยัณห หัตถกอง   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  
 5. นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ    
 
 

                                                                                                  
 
 
 

                                                                                                     
 

 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
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     ดร. สมมาตร สนทมโิน    
     ผูอํานวยการโรงเรยีน 

  
 

        นายสราวุธ  เชาวนไว                นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร   
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  

   
 
  
 
  
 
 
              นายสมชาย เต็มประสิทธิศักดิ ์            นายสุริยัณห หัตถกอง   
  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป                   ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

    

กลุมสนับสนุนการสอน 
(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 
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           นางสาวสกาวรัตน   ดําละเอียด                                   นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร 
                         คศ. 3                                                                   คศ. 1 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา ภาษาไทย 
( โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 

 
 
 
 

        นางสาวชูศรี     ทีปสร                      นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย               นางสาวพรธารา   
แสงศรี                                                  
    คศ. 3                        คศ. 2                                              ครูผูชวย 
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         วาที่รอยตรีหญิง สรารัตน ทังสี                         นางสาวสุรียพร  พันทวีศกัดิ์ 
                                  ครูผูชวย                                                    ครูผูชวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

               
            นายประดิษฐ วิจิตรวรรณา                นางสุดารัตน    ดารากร ณ อยุธยา        นายกรรภิรมย  นพรัตน              
                              คศ. 3                                          คศ. 2                               คศ. 2 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  ) 
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           นางจําเนียร    สิทธิวิชาภิญโญ                นางสาวมนันสวนั บุญประเสริฐ          นายภูริวัจน  รุณพันธ 
                          คศ. 2                                           คศ. 2                                      คศ. 2                         
 
 
 
 
 
 
 
                        นางสาวเตือนใจ   พงศจิระชาคร 
                ครูผูชวย 
 
 
 
 
         
              

          นายพรเลิศ  อรุณรัติยากร           นางสาวปรีชาภรณ   แยมงาม        นางสาวทัศนีย กระแสสิงห                    
                    คศ. 3                       คศ. 1         ครูผูชวย 

 
                              
 
 
 
 
 
 

                  นางดิสสมัย เดชฤทธิ ์     นายอดิศักดิ์ ทันแกว           นายสุริยัณห หัตถกอง  
             คศ. 1                  ครูผูชวย        ครูผูชวย  
  

                      
      

  

      

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 
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กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 
(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  ) 

 
     

 
         นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล             นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม           นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย                                   
          คศ. 2                                          คศ. 3                   คศ.1 
 
                                      
 
 
 
 

 
นางสุนนัทา บุญเรืองศรี            นางสาวพิชญา เจริญวนิช          นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยงศ 
        ครูผูชวย           ครูผูชวย           ครูผูชวย 

 
 
 

 
 
 
              
                    นางสาวณัฐกนา จิตรแหง          นางสาวสุดารัตน สัจจวิโส 
                                             ครูผูชวย       ครูผูชวย  
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       นางสาวอรุณรัตน    พวงทิพากร              นางชุดา     บุญอุไร                 นางสาวสุภาริณีย ศรีเมืองแกว                    
            คศ. 3              คศ. 3                                          คศ. 1 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
        นางเสาวนีย    สันพิมาย         นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค            นางสาว อารีรัตน  ศรีชมภู             
                     คศ. 1     คศ. 1         ครูผูชวย       

 
 

 
 

นางสาวน้ําฝน สมสาร 
ครูผูชวย 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 
                  
 
                                      
 
              
 
 
 
          
          นายสมชาย เต็มประสิทธิ์ศักดิ์            นางฐิติกานต ชัยวรวิทยกุล                 นายอรรถกร   เย็นเปนสุข                         
                       คศ. 2                                        คศ. 3                                           คศ. 1            
 
 
 
                                                                                          
               
 
       
             
                      
                           นางจุฑามาศ  โกมลมรรค                     วาท่ี ร.ต. สิทธิเดช รัตนจันทร 
                                       คศ. 1              ครูผูชวย                 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
( โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
             นางอมร   ภัทรวัฒนาภรณ                                           นายอภิรัตน   นาครัตน                 
                              คศ. 2                                                            คศ. 3     

                                   
 
 
 
 
 
 
                   นางสาวทิพวรรณ  แกวจันทร                                   นายอนุรักษ เขียวนอก                                                             
                            ครูผูชวย                                                              คศ. 1                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปครูกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา และพลศึกษา 
(  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ) 

        
 
       

 นายสมชาย   ธรรมโกศล                                    นายสราวุธ   เชาวนไว  
                               คศ. 3                                                             คศ. 2   
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
                
 
 
                         
                          นางสาวรุงทิพย ดิษใจ                                    นางสาวปริพัตร ศึกษา                          
                                      คศ.1                               ครูผูชวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมบริหารงานวิชาการ 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงาน

รองผู้อาํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายสุริยัณห์  หตัถกอง 

งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

นางฐิตชิญา     ธนวิทยไพศาล 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 
ดร.สมมาตร  สนทมิโน 

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายสริุยณัห์  หตัถกอง 

 
งานวัดผล ประเมินผลและเทยีบโอนผลการ
เรียนรู้ 

นางสาวทิพวรรณ  แก้วจนัทร์ 

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นายสริุยณัห์  หตัถกอง 

 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

นายกรรภิรมย์  นพรัตน์ 

 

งานแนะแนวการศึกษา 

นางสาววรรณพชัร อริยสนุทร 

งานนิเทศการศึกษา 

นางสาวชศูรี  ทีปสร 

งานพัฒนาสื�อและนวัตกรรมฯ 

นายกรรภิรมย์  นพรัตน์ 

งานทะเบียนนักเรียนและจัดทาํสํามะ 

โนครัวนักเรียน 

นางสนุนัทา บญุเรืองศรี 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

นางสาวสภุาริณีย์  ศรีเมืองแก้ว 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

 
ที่มา :  คําสั่งโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ที่ 112/2557 

 
 
 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ดังนี้ 
ตารางแสดงแผนการจัดชั้นเรียน ปการศึกษา 2555-2557 

ชั้น ปการศึกษา 2555 
(หอง) 

ปการศึกษา 2556 
(หอง) 

ปการศึกษา 2557 
(หอง) 

มัธยมศึกษาปที่ 1 4 3 3 
มัธยมศึกษาปที่ 2 4 4 3 
มัธยมศึกษาปที่ 3 6 4 3 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 14 11 9 
มัธยมศึกษาปที่ 4 6 4 4 
มัธยมศึกษาปที่ 5 6 6 4 
มัธยมศึกษาปที่ 6 4 6 6 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 16 14 

รวม 30 27 23 
 
แผนภูมิแสดงการจัดชั้นเรียน ปการศึกษา 2555-2557 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

ปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2557

ข้อมูลนักเรียน 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวสวุิมล  เสวกสริุยวงศ์ 

 

งานห้องสมุดโรงเรียน 

นางสาวชศูรี  ทีปสร 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2555-2557 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

ชั้น ปการศึกษา 2555 
(คน) 

ปการศึกษา 2556 
(คน) 

ปการศึกษา 2557 
(คน) 

มัธยมศึกษาปที่ 1 122 95 83 
มัธยมศึกษาปที่ 2 154 105 95 
มัธยมศึกษาปที่ 3 220 135 104 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 496 335 282 
มัธยมศึกษาปที่ 4 214 156 99 
มัธยมศึกษาปที่ 5 178 176 152 
มัธยมศึกษาปที่ 6 151 170 172 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 543 502 423 

รวม 1,039 837 705 
 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2555-2557 

 
 
 
ที่มา :  งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 
ตารางแสดงแสดงจํานวนนักเรียนแยกตามเพศ ชั้น ปการศึกษา 2557 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

0
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ปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2557
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ชั้น ชาย หญิง รวม หอง 
มัธยมศึกษาปที่ 1 46 37 83 3 
มัธยมศึกษาปที่ 2 57 38 95 3 
มัธยมศึกษาปที่ 3 63 41 104 3 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 166 116 282 9 
มัธยมศึกษาปที่ 4 56 43 99 4 
มัธยมศึกษาปที่ 5 72 80 152 4 
มัธยมศึกษาปที่ 6 91 81 172 6 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 219 204 423 14 

รวม 385 320 705 23 
 
 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกตามเพศ ชั้น ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
ที่มา :  งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
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โครงสร้างหลักสูตร
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (หองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ) 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๑๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

 ง๒๑๑๐๓  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๑๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๑๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
ท๒๑๒๐๑  หองสมุดเพื่อการเรียนรู  ๐.๕ (๒๐)  ท๒๑๒๐๒  เสริมทักษะภาษา ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๑.๐ (๔๐)  อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๒๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

 อ๒๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (หองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

 ง๒๒๑๐๓  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๒๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
ท๒๒๒๐๑  นิทานพื้นบาน ๐.๕ (๒๐)  ท๒๒๒๐๒ วรรณกรรมทองถิ่น ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๒๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

 อ๒๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

ง๒๒๒๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชาง) ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๒๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชาง) ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (หองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

                                                                                                                             

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๓๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

 ง๒๓๑๐๓  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๓๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๕

(๒๒๐) 
ท๒๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ ๐.๕ (๒๐) 

 ท๒๓๒๐๒  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๒๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอานเขียน ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

 อ๒๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑.๕ (๖๐) 

ง๒๒๒๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร) ๐.๕ (๒๐) 
 ง๒๓๒๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งาน

เกษตร) ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๑๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

 ง๒๑๑๐๓  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๑๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๑๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๔(๑๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๔(๑๖๐) 

ท๒๑๒๐๑  หองสมุดเพื่อการเรียนรู  ๐.๕ (๒๐)  ท๒๑๒๐๒  เสริมทักษะภาษา ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม หรือ 

ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 
๑.๐ (๔๐) 

 ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  หรือ 

ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 
๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๑.๐ (๔๐)  อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๑๒๐๑  ดนตรีศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๑๒๐๒  ดนตรีศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 

 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐๕ (๒๐) 

ง๒๒๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๒๐) 

ท๒๒๒๐๑  นิทานพื้นบาน ๐.๕ (๒๐)  ท๒๒๒๐๒ วรรณกรรมทองถิ่น ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  หรือ 

ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 
๑.๐ (๔๐) 

 ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  หรือ 

ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม   
๑.๐ (๔๐) 

อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๒๒๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชาง) ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๒๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชาง) ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
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โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ 
(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๓๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๖  ประวัติศาสตร  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๓๑๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๒๐) 

ท๒๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
๐.๕ (๒๐) 

 ท๒๓๒๐๒  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ ๐.๕ (๒๐) 

ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  หรือ 

ว๒๓๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 
๑.๐ (๔๐) 

 ว๒๓๒๐๑  วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  หรือ 

ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม   
๑.๐ (๔๐) 

อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๒๒๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร) ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๒๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๒๐๑  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๒  หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๓ (๕๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗ (๒๘๐) 
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ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๑๐๓  ฟสิกส  ๑.๕ (๖๐)  ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)  

ว๓๑๑๐๔  เคมี ๑.๕ (๖๐)  ส๓๑๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  

ว๓๑๑๐๕  ชีววิทยา ๑.๕ (๖๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  

ว๓๑๑๐๖  โลกและดาราศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
 ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

ส๓๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)    

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)    

ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)    

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)    
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘ (๓๒๐) 

ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ว๓๑๒๐๑  ฟสิกสเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

ง๓๑๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)   ว๓๑๒๐๒  เคมีเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

   ว๓๑๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

   พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
   ง๓๑๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 

   ส๓๑๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗ (๒๘๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗ (๒๘๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)  

ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  
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พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๗ (๒๘๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘ (๓๒๐) 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๐๑  ฟสิกสเพ่ิมเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๔  ฟสิกสเพ่ิมเติม ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๐๒  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๕  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๖  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
   ส๓๒๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  

ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐)  

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐) 
ท๓๓๒๐๑ การใชภาษาเพ่ือการ
พัฒนา 

๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔ การใชภาษาเพ่ือการ
พัฒนา 

๐.๕ (๒๐) 
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ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๒.๐ (๘๐)  ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๒.๐ (๘๐) 

ว๓๓๒๐๑  ฟสิกสเพ่ิมเติม  ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๔  ฟสิกสเพ่ิมเติม  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๐๒  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๕  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๖  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอ 

๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอ 

๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๒๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๘๐  รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ 

(๓๔๐) 
 รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ 

(๓๔๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๑๐๖  โลกและดาราศาสตร ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๐๗  ชีววิทยา ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖ (๒๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗ (๒๘๐) 
ท๓๑๒๐๑  การเขียนความเรียงขั้นสูง ๐.๕ (๒๐)  ท๓๑๒๐๒  การเขียนความเรียงขั้นสูง ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๑๒๐๑  กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๒๐๒  เอเชียศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
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พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๒๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๒๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
   ส๓๑๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ 

(๓๔๐) 
 รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ 

(๓๔๐) 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร    ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๑๐๑  ฟสิกส ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๒  เคมี ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา   ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖ (๒๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ 
(๒๖๐) 

ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๒๒๐๑  อาเซียนศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๒๐๒  การเมืองการปกครองไทย ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๒๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๒๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

   ส๓๒๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใชภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะ   ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๒.๐ (๘๐)  ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ๒.๐ (๘๐) 

ค๓๓๒๐๓  ประมวลความรู
คณิตศาสตร 

๑.๐ (๔๐) 
 

ค๓๓๒๐๔  ประมวลความรูคณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๒๐๑  ภูมิศาสตรกายภาพ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๒๐๒  โลกศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 

อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๔๐  รวมเวลาเรียน ๕๐๐ 
 
 



42 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๑๐๖  โลกและดาราศาสตร ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๐๗  ชีววิทยา ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
ท๓๑๒๐๑  การเขียนความเรียงขั้นสูง ๐.๕ (๒๐)  ท๓๑๒๐๒  การเขียนความเรียงขั้น

สูง 
๐.๕ (๒๐) 

พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๒๐๓  โปรแกรมสํานักงาน ๒.๐ (๘๐)  ง๓๑๒๐๔  การสรางเว็บเพจ ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๑๒๐๕  การเขียนโปรแกรม
เบื้องตน 

๒.๐ (๘๐) 
 ง๓๑๒๐๖  เทคโนโลยีและการ

ออกแบบ 
๒.๐ (๘๐) 

อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

   ส๓๑๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
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รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๑๐๑  ฟสิกส ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๒  เคม ี ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๒๐๓  โปรแกรมกราฟก ๒.๐ (๘๐)  ง๓๒๒๐๔  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๒๒๐๕  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ๒.๐ (๘๐)  ง๓๒๒๐๖  การสรางงานแอนนิเมชั่น ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

   ส๓๒๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 
 
 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
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ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ                    

๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ                     

๐.๕ (๒๐) 

ค๓๓๒๐๕  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๖  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๒๐๓  โปรแกรมมัลติมีเดียรเพื่อการ
นําเสนอ ๒.๐ (๘๐) 

 
ง๓๓๒๐๔  โปรแกรมกราฟฟกแบบเว็คเตอร ๒.๐ (๘๐) 

ง๓๓๒๐๕  การเขียนโปรแกรมดวยวีบ ี ๒.๐ (๘๐)  ง๓๓๒๐๖  โครงงานคอมพิวเตอร ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๓๒๐๗  ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

๑.๐ (๔๐) 
 อ๓๓๒๐๘  ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๔๐  รวมเวลาเรียน ๕๐๐ 
 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  (ภาษาอังกฤษ-จีน) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๑๐๖  โลกและดาราศาสตร ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๐๗  ชีววิทยา ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
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รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๑๒๐๑  การเขียนความเรียงขั้นสูง ๐.๕ (๒๐)  ท๓๑๒๐๒  การเขียนความเรียงขั้นสูง ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๓๒๐๗  ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

๑.๐ (๔๐) 
 อ๓๓๒๐๘  ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
๑.๐ (๔๐) 

จ๓๑๒๐๑  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  จ๓๑๒๐๒  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 

จ๓๑๒๐๓  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐)  จ๓๑๒๐๔  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐) 

   ส๓๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  (ภาษาอังกฤษ-จีน) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๑๐๑  ฟสิกส ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๒  เคมี ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐ (๒๘๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๒๒๐๑  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๒๒๐๒  เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 
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อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

จ๓๒๒๐๑  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  จ๓๒๒๐๒  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 

จ๓๒๒๐๓  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐)  จ๓๒๒๐๔  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐) 

   ส๓๒๒๐๓  หนาที่พลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-จีน) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕(๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร   ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร   ๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘ (๓๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘ (๓๒๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ  

๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใชภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ                   

๐.๕ (๒๐) 

ค๓๓๒๐๕  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๖  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑.๐ (๔๐) 

จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  จ๓๓๒๐๒  ภาษาจีนอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 

อ๓๓๒๐๓  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐)  อ๓๓๒๐๔  ภาษาจีนฟง-พูด ๑.๕ (๖๐) 

ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 
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รวมเวลาเรียน ๕๒๐  รวมเวลาเรียน ๔๘๐ 
 
 
 

โครงสรางหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  (ภาษาไทย-สังคมศึกษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๓.๕(๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร   ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร   ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 
 ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใชภาษาเพื่อการพฒันาทักษะ                  ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใชภาษาเพื่อการพฒันาทักษะ                  ๐.๕ (๒๐) 
ท๓๓๒๐๒  การเขียนในชีวิตประจําวัน ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๒๐๕  การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ (๔๐) 
ท๓๓๒๐๓  การเขียนเชิงสรางสรรค ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๒๐๖  การแตงคําประพันธ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๒๐๕  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๖  คณิตศาสตรเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๑  ภูมิศาสตรกายภาพ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๒๐๒  โลกศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๓  การเงิน การธนาคารและการคลัง ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๒๐๓  ศาสนาเปรียบเทียบ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๒๐  รวมเวลาเรียน ๕๒๐ 
 
ที่มา :  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 162 4 3 9 23 31 47 29 16 92 56.79 

คณิตศาสตร 133 3 8 37 27 20 17 9 12 38 28.57 

วิทยาศาสตร 110 3 2 10 10 17 25 17 26 68 61.82 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 243 6 2 10 34 43 71 46 31 148 60.91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81 2 1 1 5 13 19 21 19 59 72.84 

ศิลปะ 136 2 0 0 2 16 27 43 46 116 85.29 
การงานอาชีพฯ 162 4 0 1 3 21 36 17 80 133 82.10 
ภาษาตางประเทศ 210 4 2 33 44 42 41 17 27 85 40.43 

รวม 1,237 28 18 101 148 203 283 199 257 739  

คิดเปนรอยละ 2.26 1.46 8.16 11.96 16.41 22.88 16.09 20.78 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้น ม.1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 153 3 1 2 27 44 35 29 12 76 49.67 

คณิตศาสตร 105 13 15 13 18 22 9 5 10 24 22.86 

วิทยาศาสตร 120 2 4 13 23 35 21 12 10 43 35.83 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 308 8 6 31 68 66 65 44 20 129 41.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78 4 2 2 9 10 20 17 14 51 65.38 

ศิลปะ 130 2 0 0 2 17 28 45 36 109 83.85 
การงานอาชีพฯ 155 6 4 18 29 10 5 9 74 88 56.77 
ภาษาตางประเทศ 200 4 33 44 31 35 24 11 18 53 26.50 

รวม 1,249 42 65 123 207 239 207 172 194 573   

คิดเปนรอยละ 3.36 5.20 9.85 16.57 19.14 16.57 13.77 15.53 100.00  

 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 186 4 2 13 26 29 33 33 46 112 60.22 

คณิตศาสตร 154 3 26 35 42 21 13 7 7 27 17.53 

วิทยาศาสตร 125 3 18 9 26 30 20 10 9 39 31.20 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 278 5 2 16 43 50 82 35 45 162 58.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 92 1 0 0 3 9 47 21 11 79 85.87 

ศิลปะ 91 0 0 0 7 41 19 9 15 43 47.25 
การงานอาชีพฯ 279 6 1 9 17 23 19 36 168 223 79.93 
ภาษาตางประเทศ 250 4 26 21 46 62 35 28 28 91 36.40 

รวม 1,455 26 75 103 210 265 268 179 329 776   

คิดเปนรอยละ 1.79 5.15 7.08 14.43 18.21 18.42 12.30 22.61 100.00  

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 180 9 15 29 20 23 23 17 44 84 46.67 

คณิตศาสตร 121 6 14 26 30 24 14 5 2 21 17.36 

วิทยาศาสตร 148 2 23 10 25 24 21 18 25 64 43.24 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 360 7 48 17 46 74 84 51 33 168 46.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 91 2 0 0 0 7 24 26 32 82 90.11 

ศิลปะ 90 1 0 1 3 9 7 7 62 76 84.44 
การงานอาชีพฯ 272 5 0 0 14 23 23 42 165 230 84.56 
ภาษาตางประเทศ 244 5 57 34 40 33 31 22 22 75 30.74 

รวม 1,506 37 157 117 178 217 227 188 385 800   

คิดเปนรอยละ 2.46 10.42 7.77 11.82 14.41 15.07 12.48 25.56 100.00  

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 202 14 15 26 48 31 30 21 17 68 33.66 

คณิตศาสตร 166 11 58 29 26 17 10 3 12 25 15.06 

วิทยาศาสตร 134 7 13 24 50 21 12 6 1 19 14.18 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 303 21 40 37 73 41 40 25 26 91 30.03 
สุขศึกษาและพลศึกษา 101 7 0 0 0 2 30 46 16 92 91.09 

ศิลปะ 94 0 0 2 10 10 20 22 30 72 76.60 
การงานอาชีพฯ 302 20 6 19 77 53 31 33 63 127 42.05 
ภาษาตางประเทศ 264 18 29 34 53 26 34 31 39 104 39.39 

รวม 1,566 98 161 171 337 201 207 187 204 598   

คิดเปนรอยละ 6.26 10.28 10.92 21.52 12.84 13.22 11.94 13.03 100.00   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 183 14 32 30 28 26 25 16 12 53 28.96 

คณิตศาสตร 124 12 41 16 13 15 8 7 12 27 21.77 

วิทยาศาสตร 149 1 10 16 17 17 31 39 18 88 59.06 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 375 3 93 47 80 60 51 25 16 92 24.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94 1 0 1 0 18 29 31 14 74 78.72 

ศิลปะ 94 1 0 0 1 19 27 22 24 73 77.66 
การงานอาชีพฯ 280 3 19 35 55 50 29 39 50 118 42.14 
ภาษาตางประเทศ 243 1 27 17 33 28 48 28 61 137 56.38 

รวม 1,542 36 222 162 227 233 248 207 207 662   

คิดเปนรอยละ 2.33 14.40 10.51 14.72 15.11 16.08 13.42 13.42 100.00   

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 171 3 16 30 40 29 30 16 7 53 30.99 

คณิตศาสตร 153 3 13 13 32 26 26 20 20 66 43.14 

วิทยาศาสตร 180 5 4 14 23 35 43 42 14 99 55.00 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 224 3 1 3 12 37 74 54 40 168 75.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 198 4 0 0 1 11 41 48 93 182 91.92 

ศิลปะ 97 0 0 12 21 25 24 8 7 39 40.21 
การงานอาชีพฯ 223 4 20 9 32 42 37 35 44 116 52.02 
ภาษาตางประเทศ 283 6 12 38 47 45 52 34 49 135 47.70 

รวม 1,529 28 66 119 208 250 327 257 274 858   

คิดเปนรอยละ 1.83 4.32 7.78 13.60 16.35 21.39 16.81 17.92 100.00   

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 147 27 10 13 13 16 25 21 22 68 46.26 

คณิตศาสตร 138 5 7 11 12 23 26 29 25 80 57.97 

วิทยาศาสตร 135 4 1 6 18 24 28 31 23 82 60.74 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 292 10 1 1 10 23 61 58 128 247 84.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 180 8 0 0 2 2 23 31 114 168 93.33 

ศิลปะ 90 4 3 1 4 3 5 14 56 75 83.33 
การงานอาชีพฯ 182 14 1 10 13 26 46 33 39 118 64.84 
ภาษาตางประเทศ 254 33 12 24 26 32 44 38 45 127 50.00 

รวม 1,418 105 35 66 98 149 258 255 452 965   

คิดเปนรอยละ 7.40 2.47 4.65 6.91 10.51 18.19 17.98 31.88 100.00   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 150 3 0 3 38 49 27 18 12 57 38.00 

คณิตศาสตร 225 4 41 40 41 19 26 25 29 80 35.56 

วิทยาศาสตร 244 3 38 37 37 36 33 39 21 93 38.11 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 328 7 17 51 57 79 66 29 22 117 35.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 300 6 1 1 1 24 51 71 145 267 89.00 

ศิลปะ 147 0 6 6 11 18 19 37 50 106 72.11 
การงานอาชีพฯ 337 7 16 19 33 60 53 33 116 202 59.94 
ภาษาตางประเทศ 432 11 32 57 73 74 99 44 42 185 42.82 

รวม 2,163 41 151 214 291 359 374 296 437 1,107   

คิดเปนรอยละ 1.90 6.98 9.89 13.45 16.60 17.29 13.68 20.20 100.00   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 145 2 1 4 9 15 31 26 57 114 78.62 

คณิตศาสตร 207 18 21 23 22 34 47 16 26 89 43.00 

วิทยาศาสตร 218 5 18 32 39 42 34 27 21 82 37.61 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 449 12 19 54 63 72 81 74 74 229 51.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 290 4 0 0 5 35 84 81 81 246 84.83 

ศิลปะ 145 2 0 1 1 16 23 22 80 125 86.21 
การงานอาชีพฯ 319 9 18 32 25 38 42 38 117 197 61.76 
ภาษาตางประเทศ 362 25 51 46 40 49 62 42 47 151 41.71 

รวม 2,135 77 128 192 204 301 404 326 503 1,233   

คิดเปนรอยละ 3.61 6.00 8.99 9.56 14.10 18.92 15.27 23.56 100.00   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 378 6 1 17 45 89 112 64 44 220 58.20 

คณิตศาสตร 232 2 8 19 41 72 57 19 14 90 38.79 

วิทยาศาสตร 194 2 1 9 30 74 42 24 12 78 40.21 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 435 2 7 13 34 49 104 81 145 330 75.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 342 4 3 4 9 20 63 69 170 302 88.30 

ศิลปะ 169 0 0 0 0 9 16 23 121 160 94.67 
การงานอาชีพฯ 340 2 1 11 26 32 36 51 181 268 78.82 
ภาษาตางประเทศ 313 2 51 34 47 38 59 32 50 141 45.05 

รวม 2,403 20 72 107 232 383 489 363 737 1,589   

คิดเปนรอยละ 0.83 3.00 4.45 9.65 15.94 20.35 15.11 30.67 100.00   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 372 6 0 5 27 66 93 87 88 268 72.04 

คณิตศาสตร 393 11 115 39 56 55 49 25 43 117 29.77 

วิทยาศาสตร 191 0 9 16 53 38 22 27 26 75 39.27 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 431 6 0 1 44 55 97 68 160 325 75.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 323 6 4 5 3 7 27 45 226 298 92.26 

ศิลปะ 166 0 5 1 8 8 19 37 88 144 86.75 
การงานอาชีพฯ 338 6 1 11 7 27 37 53 196 286 84.62 
ภาษาตางประเทศ 309 12 87 19 18 41 48 44 40 132 42.72 

รวม 2,523 47 221 97 216 297 392 386 867 1645   

คิดเปนรอยละ 1.86 8.76 3.84 8.56 11.77 15.54 15.30 34.36 100.00   

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555-2557 ระดับโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
ผลตาง 

ป 57-56 
ภาษาไทย 53.11 42.88 32.25 -10.63 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.54 34.70 38.83 +4.13 
วิทยาศาสตร 26.92 33.58 32.81 -0.77 
ภาษาอังกฤษ 26.27 27.43 23.23 -4.20 
คณิตศาสตร 25.44 23.01 25.90 +2.89 
สุขศึกษา 53.56 55.02 54.78 -0.24 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40.69 37.80 36.70 -1.10 
ศิลปะ 43.39 41.80 39.45 -2.35 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555-2557 ระดับโรงเรียน 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555-2557 ระดับโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
ผลตาง 

ป 57-56 
ภาษาไทย 41.96 44.51 42.59 -1.92 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.91 29.91 30.33 +0.42 
วิทยาศาสตร 29.98 27.93 28.45 +0.52 
ภาษาอังกฤษ 19.18 21.06 18.55 -2.51 
คณิตศาสตร 18.32 16.23 16.35 +0.12 
สุขศึกษา 50.86 60.87 48.22 -12.65 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.20 46.99 45.15 -1.84 
ศิลปะ 32.00 27.34 33.51 +6.17 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555-2557 ระดับโรงเรียน 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ระดับประเทศ – ระดับโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลตาง 
ภาษาไทย 32.25 35.20 -2.95 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.83 46.79 -7.96 
วิทยาศาสตร 32.81 38.62 -5.81 
ภาษาอังกฤษ 23.23 27.46 -4.23 
คณิตศาสตร 25.90 29.65 -3.75 
สุขศึกษา 54.78 59.32 -4.54 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 36.70 45.42 -8.72 
ศิลปะ 39.45 43.14 -3.69 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ระดับประเทศ – ระดับโรงเรียน 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ระดับประเทศ – ระดับโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลตาง 
ภาษาไทย 42.59 50.76 -8.17 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.33 36.53 -6.20 
วิทยาศาสตร 28.45 32.54 -4.09 
ภาษาอังกฤษ 18.55 23.44 -4.89 
คณิตศาสตร 16.35 21.74 -5.39 
สุขศึกษา 48.22 51.94 -3.72 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.15 49.01 -3.86 
ศิลปะ 33.51 34.64 -1.13 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ระดับประเทศ – ระดับโรงเรียน 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 

 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS)  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2557  

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร 91 7.96 2.54 26.52 17.58 81.32 1.10 

ภาษาไทย 91 14.90 4.94 37.25 41.76 56.04 2.20 

วิทยาศาสตร 91 13.00 3.01 32.50 19.78 78.02 2.20 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

91 12.69 4.19 31.73 43.95 52.75 3.30 

ภาษาตางประเทศ 91 11.31 3.52 28.27 24.17 74.73 1.10 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS) 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร 140 7.73 2.32 25.76 17.14 82.86 0.00 

ภาษาไทย 140 15.36 4.68 38.39 39.28 57.86 2.86 

วิทยาศาสตร 140 11.18 3.27 27.95 33.57 65.00 1.43 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

140 14.72 5.09 36.80 44.28 54.29 1.43 

ภาษาตางประเทศ 140 10.92 4.27 27.30 28.57 68.57 2.86 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS) 
จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 

 
 
    ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557  

ดานชั้น 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 78 69 9 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 91 84 7 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 94 93 1 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 4 90 71 19 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 5 146 107 39 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 6 169 161 8 - - 

รวม 668 585 83 - - 

เฉลี่ยรอยละ 100 87.57 12.43 - - 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
(การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 78 33 45 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 91 73 18 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 94 61 33 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 4 90 71 19 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 5 146 125 21 - - 

มัธยมศึกษาปที่ 6 169 150 19 - - 

รวม 668 513 155 - - 

เฉลี่ยรอยละ 100 76.80 23.20 - - 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2557 



68 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 การแขงขันการทอง

อาขยานทํานองเสนาะ ม.
1-ม.3 

เด็กหญิงจีราพรรณ  ทองจรรยา เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1  
2 การแขงขันการอานเอา

เรื่อง (อานในใจ) ม.4-ม.6 
นายณรงค  บัวผาย เหรียญเงิน 

(ชนะเลิศ) 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 การแขงขันการเขียน

เรียงความและคัดลายมือ 
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปณิตา  ตางทอง เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
4 การแขงขันการทอง

อาขยานทํานองเสนาะ ม.
4-ม.6 

นางสาวปญญาภรณ  บัวสังข เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
5 การแขงขันการอานเอา

เรื่อง (อานในใจ) ม.1-ม.3 
เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 
เด็กชายวิทยา  พลหนา เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 

ผลงานรางวัลแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
2 การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 
นายอนันตพร  พงษพันธ เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

3 การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใช 
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

เด็กชายชัยวัฒน  คลองดี 
นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
4 การแขงขันสรางสรรค

ผลงานคณิตศาสตรโดยใช 
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

นางสาวทิพยมณี  นาดี 
นายธนกฤษณ  แซหวู 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
5 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-

ม.6 
นายเจษฎา  จําปาหอม เขารวม 

 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 การแขงขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science 
Show) ม.4-ม.6 

นายกิตติศักดิ์  แกววิเศษ 
นายณัฐพล  ชูเจริญผล 
นายธนะพันธุ  ไชยดวงศรี 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
2 การแขงขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science 
Show) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ 
เด็กหญิงน้ําฝน  เขียนคางพลู 
เด็กหญิงวริญญา  ปูเตะ 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 การแขงขันเครื่องบิน

พลังยาง ประเภทบินไกล 
(โดยการปลอยดวยมือ) 
ม.1-ม.3 

เด็กชายฐิติพันธ  นุมชื่น 
เด็กชายวิพุทธ  พิมพสะเดาะ 

เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

4 การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.
3 

เด็กหญิงธนภรณ  พินคงศิริ 
เด็กหญิงบวรรัตน  มาทองมาก 
เด็กหญิงสิริรัตน  เอื้อสิวะคุณ 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
5 การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.
6 

นางสาวกนกวัสส  วันสกุล 
นายธนกฤษณ  แซหวู 
นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
6 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6 

นางสาวจารุวรรณ  เกียรติทวีกูล 
นายนลธวัฒ  จุลนันท 
นายปกรณลัม  ชินรักษา 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 การประกวดเลานิทาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 
นางสาววนิดา  สีรังสิน เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

2 การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

นายกิตติพงศ  ปภาวัฒนานนท 
นางสาวอรัญญา  ใจใส 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 การประกวดละคร

คุณธรรม ม.1-ม.6 
นางสาวกนิษฐา  คุณลือชา 
นางสาวจันทรจิรา  แกนแกว 
นางสาวจิรวรรณ  ปอยเดช 
นางสาวจิราพัชร  แกนแกว 
นางสาวณัฐทิชา  จันทรสอน 
นางสาวทิพยวรรณ  แซปง 
นางสาวนัฎธิดา  เขียวนันใจ 
นางสาวปริมประภา  มีนุชนารถ 
นางสาวปรีมล  แซลี ้
นางสาวพรรณธิภา  แกววิเชียร 
นางสาวศิริพร  เทพสันทัด 
นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ 
นางสาวสไบแพร  โลหะบาล 
นายอดิศักดิ ์ อังกูรเลิศบารม ี
นายอรรถพล  นามสอน 
นางสาวเกตุวด ี โคษา 
นางสาวเสาวลักษณ  มงคลทิศ 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

4 โครงการเทิดพระเกียรติ
พระเจาบรมวงศเธอกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(พระบิดาแหงกฎหมาย
ไทย) ประจําป พ.ศ. 
2557 

นางสาวนันทิชา  บุญจันทร 
นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล 

ชนะเลิศ พรอม
ประกาศเกยีรติ
คุณบัตร และ
ทุนการศึกษา 
3,000 บาท 

ศาลแขวงพระนครใต 

5 การแขงขันตอบปญหา
กฎหมายเนื่องในวันรพี  
ประจําป 2557 

นายปุณณวิช  ทวมสุข 
นางสาวพรพรรณ  บุญโต 

ชนะเลิศ พรอมโล
รางวัล ประกาศ
เกียรติคณุบตัร 

และทุนการศึกษา 
10,000 บาท 

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 การแขงขันตอบปญหา นายปุณณวิช  ทวมสุข ชนะเลิศ พรอมโล คณะนิติศาสตร 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

กฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และฟงการบรรยาย
พิเศษ เนื่องในสัปดาห
วันรพี ประจําป 2557 
ฉลอง 100 ป ชาตกาล 
ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย 

นางสาวพรพรรณ  บุญโต รางวัล ประกาศ
เกียรติคณุบตัร 

และทุนการศึกษา 
5,000 บาท 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

7 โครงการแขงขันตอบ
ปญหากฎหมาย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําป
การศึกษา 2557 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปุณณวิช  ทวมสุข 
นางสาวพรพรรณ  บุญโต 

รองชนะเลิศ 
พรอมโลเกียรติยศ 
ประกาศเกยีรติ
คุณบัตร และ
ทุนการศึกษา 
10,000 บาท 

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 การแขงขันแอโรบิก ม.1-

ม.6 
นางสาวกัญญาพัชร  ปุริมา 
เด็กชายจิรวรรณ  ไมเมือง 
เด็กหญิงชนิตา  คําเจริญ 
เด็กหญิงณัฐนันท  คําทว ี
เด็กหญิงณัฐริกา  เฟองสนิท 
เด็กชายธนาธิป  กรายรัตน 
เด็กหญิงธิดารัตน  สุวรรณทอง 
เด็กหญิงปภัสรา  ชูปญญา 
นางสาวพจนารถ  ใจรักษ 
เด็กหญิงพัชญสิตา  ชัยพัฒนทนนั
กร 
เด็กหญิงพัชรกันย  อุตมะมงคล
ชัย 
นางสาวมลิศรา  เต็นรัมย 
เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ 
เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ 
นางสาวอรัญญา  ใจใส 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

2 การแขงขันตอบปญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-

นางสาวกานตพิชา  มาทองมาก 
นางสาวพลอย  ดารากร ณ 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 
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ม.6 อยุธยา ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 ลานกีฬาและชุมชน นายอรรถชัย  ชุมดง 

นายปญญา  ประเสริฐสังข 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 
นายอมรวัฒน  เจริญจิตต 
นายอรรถพล  นามสอน 
นายทศพล  คําสียา 
นายสุริยา  ไชยมงคล 
นายเศกสิทธิ์  ชูพวงพอง 
นายรชตะ  ศรีรัตนพัฒน 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 

ชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ 

4 มหกรรมลานกีฬา
กรุงเทพมหานคร 

นายอรรถชัย  ชุมดง 
นายปญญา  ประเสริฐสังข 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 
นายอมรวัฒน  เจริญจิตต 
นายอรรถพล  นามสอน 
นายทศพล  คําสียา 
นายสุริยา  ไชยมงคล 
นายเศกสิทธิ์  ชูพวงพอง 
นายรชตะ  ศรีรัตนพัฒน 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ 

5 124 ป นวลนรดิศ นายอรรถชัย  ชุมดง 
นายปญญา  ประเสริฐสังข 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 
นายอมรวัฒน  เจริญจิตต 
นายอรรถพล  นามสอน 
นายทศพล  คําสียา 
นายสุริยา  ไชยมงคล 
นายเศกสิทธิ์  ชูพวงพอง 
นายรชตะ  ศรีรัตนพัฒน 
นายณรงคฤทธิ์  แกวสมสราง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ
รางวัล 

1 การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

นางสาวสุภาภรณ  พวงพันธุดี เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
2 การแขงขันประติมากรรม 

ม.4-ม.6 
นายปยังกูร  ชมพูน 
นายภควัต  เศรษฐี  
นายอดิศักดิ์  สรเสนา 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 การแขงขันประติมากรรม 

ม.1-ม.3 
เด็กชายธนายุทธ  เกยูรณิชย 
เด็กชายสรศักย  ศรีครซาย 
เด็กชายสุรเชษฐ  จีวรกุลนนท 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
4 การแขงขันการขับรอง

เพลงไทย ม.4-ม.6 
นางสาวจิฑาภรณ  รวางจันทร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

5 การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4-ม.6 

นายจักษวัฏ  ไพบูลย 
นายวิศรุต  พวงกุหลาบ 
นายสมชาย  มาตะรักษ 
นายอดิศักดิ์  สรเสนา 
นายอนุชา  จันทรชนะ 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

6 การแขงขันนาฏศิลปไทย
สรางสรรค ม.1-ม.3 

เด็กหญิงขวัญตา  บุญแตง 
เด็กชายธนากร  จันทรคําเรือง 
เด็กหญิงธันยชนก  จีระออน 
นางสาวนันทิกานต  มูลสุข 
เด็กหญิงพรพรรณ  สุดาทิพย 
6. เด็กหญิงพิมพลอย  ทองลพ 
7. เด็กหญิงภาคินี  บุญมา 
8. เด็กชายรชต  จูคลายหลอ 
9. เด็กชายอัษฎากร  ทองขาว 
10. เด็กชายเอกราช  โหนงบึ้ง 

เหรียญเงิน 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
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7 การแขงขันนาฏศิลปไทย
สรางสรรค ม.4-ม.6 

1. นางสาวปรียานุช  ศาสตร
สุภาพ 
2. นางสาวพัชราภรณ  ผิว
จันทร 
3. นางสาววนิดา  สีรังสิน 
4. นางสาววิชุดา  แจทอง 
5. นางสาวศศินิภา  บุญวิเศษ 
6. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ 
7. นางสาวสุภาภรณ  อินทรตา 
8. นางสาวโสรยา  ราชวงศ 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

8 การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

เด็กชายนันทธิวัฒน  กนกพัฒน เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
9 การแขงขันวาดภาพ

ระบายสี ม.4-ม.6 
นางสาวภัทธิญา  บรมินอาชา
กุล 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
10 การแขงขันวาดภาพ

ลายเสน (Drawing) ม.1-
ม.3 

 เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
11 การแขงขันวาดภาพ

ลายเสน (Drawing) ม.4-
ม.6 

นางสาวภัทราภรณ  วันอุทา เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
12 การแขงขันขับรองเพลง

ไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.
4-ม.6 

 นายสมชาย  มาตะรักษ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
13 การแขงขันขับรองเพลง

ไทยลูกทุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

นางสาวจุฑามาศ  พงประดิษฐ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
14 การแขงขันขับรองเพลง

พระราชนิพนธ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

นางสาวพัชราภรณ  ผิวจันทร 
  

เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
15 การแขงขันขับรองเพลง

พระราชนิพนธ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

นายอดิศักดิ์  สรเสนา เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ
รางวัล 

1 การแขงขันการเลานิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลไทย เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
2 การแขงขันการเลานิทาน 

(Story Telling) ม.4-ม.6 
นางสาวปทุมทิพย  เดชขุนทด เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

3 การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-
ม.6 

นางสาวฐิติรัตน  ยุคไกรฤกษ 
นายธนกฤษณ  แซหวู 
นางสาวปทุมทิพย  เดชขุนทด 
นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล 
นางสาวเกศชฎา  งามวาจา 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

4 การแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.
1-ม.3 

เด็กหญิงวริญญา  ปูเตะ เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

5 การแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.
4-ม.6 

นางสาวฐิติรัตน  ยุคไกรฤกษ เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

6 การแขงขันกิจกรรม 
Spelling Bee ม.1-ม.3 

เด็กหญิงธนภรณ  พินคงศิริ เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
7 การแขงขันกิจกรรม 

Spelling Bee ม.4-ม.6 
นางสาวกานตธีมา  จรรยา เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
8 การแขงขัน Multi Skills 

Competition ม.1-ม.3 
เด็กหญิงซีตา  สัตโกตา เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

 
9 การแขงขัน Multi Skills 

Competition ม.4-ม.6 
นายรัตนากรณ  กมลวาทิน เขารวม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

10 การแขงขันตอบปญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ ม.
1-ม.3 

เด็กชายรชต  จูคลายหลอ 
เด็กหญิงสถาพร  ปรางคศร 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
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11 การแขงขันตอบปญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ ม.
4-ม.6 

นายจิรายุ  อินทรประสิทธิ์ 
นายอัยกานต  เหลืองสนธยา 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ

รางวัล 
1 การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการ
อาน ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชนิตา  คําเจริญ 
เด็กหญิงปภัสรา  ชูปญญา 
เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ 

เหรียญทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  

ครั้งที่ 64 จังหวัด
นนทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ 
2 การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการ
อาน ม.4-ม.6 

นางสาวปนิดา  มั่นจิต 
นายสมชาย  มาตะรักษ 
นายอดิศักดิ์  สรเสนา 

เหรียญทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  

ครั้งที่ 64 จังหวัด
นนทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ 
3 การประกวดหนังสือเลม

เล็ก ม.1-ม.3 
เด็กหญิงปณิตา  ตางทอง 
เด็กหญิงพิณรินทร  สมมุต ิ
เด็กหญิงวรรณลักษ  สุขสําราญ 

เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  

ครั้งที่ 64 จังหวัด
นนทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ 
4 การประกวดหนังสือเลม

เล็ก ม.1-ม.3 
เด็กหญิงปณิตา  ตางทอง 
เด็กหญิงพิณรินทร  สมมุต ิ
เด็กหญิงวรรณลักษ  สุขสําราญ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
5 การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการ
อาน ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชนิตา  คําเจริญ 
เด็กหญิงปภัสรา  ชูปญญา 
เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
6 การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการ
นางสาวปนิดา  มั่นจิต 
นายสมชาย  มาตะรักษ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

 



78 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

อาน ม.4-ม.6 นายอดิศักดิ์  สรเสนา 
7 การประกวดหนังสือเลม

เล็ก ม.4-ม.6 
นางสาวกฤติยา  นิ่มเดช 
นางสาวปยะภรณ  ทิพมนต 
นางสาวสมฤดี  ธนากิจพานิชย 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
 
 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ

รางวัล 
1 การแขงขันการจัดสวนถาด

แบบชื้น ม.1-ม.3 
เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง 
เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ 
เด็กหญิงศิริแกว  ผกาแดง 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค 
กลางและภาคตะวัน 
ออก ครั้งที่ 64  
จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 การแขงขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง 
เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ 
เด็กหญิงศิริแกว  ผกาแดง 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
3 การแขงขันการจัดสวนแกว 

ม.4-ม.6 
นางสาวกนกกร  หลงมัจฉา 
นางสาวสาธิดา  พัฒนาลัย 
นางสาวสุฑาทิพย  กองตองกาย 

เหรียญทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
4 การแขงขันการตัดตอ

ภาพยนตร ม.4-ม.6 
นางสาวจิณนิภา  นาทกร 
นายวุฒิชัย  มุขขันธ 

เหรียญทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
5 การแขงขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.
4-ม.6 

นางสาวภัทราวดี  อภิวัฒน
กาลจน 
นายเจษฎา  สระทองลอม 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

6 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Text 
Editor  
ม.4-ม.6 

นายสยาม  เนียมเล็ก 
นายอธิวัฒน  แจมใส 

เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 

7 การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
book)  
ม.1-ม.3 

เด็กชายจักรสรรดิ์  มวงมา 
เด็กหญิงนันทวรรณ  เอนก 

เขารวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 
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ที่มา :   งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 
 :   ครูสุวิมล  เสวกสุริยวงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
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งานวางแผนอัตรากาํลังและกาํหนดตาํแหน่ง 

นายเฉลิมศกัดิ�     ครุธเสม 

งานทะเบียนประวัตแิละบําเหน็จความชอบ 

วา่ที�ร้อยตรีสิทธิเดช รัตนจนัทร์ 

 

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธ
กาพฯ 

นางอมร ภทัรวฒันาภรณ์ 

 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาววรรณพชัร อริยสนุทร 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

นางสาวปริพตัร์ ศกึษา 

 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ�งเสพตดิ  

เอดส์ฯ 

นางสาวรุ่งทิพย์   ดิษฐใจ 

การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 

รักษาการรองผู้อาํนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
นายสรา วธุเชาว์ไว 

 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 
ดร. สมมาตร สนทมิโน 

งานระดับชั �นและครูที�ปรึกษา 

นายสราวธุ เชาว์ไว 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

นางสดุารัตน์ ดารากร ณ อยธุยา 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

นางสาวมนสัวนั บญุประเสริฐ 

งานทะเบียนและรักษาวินัย 

นายประดษิฐ์  วิจิตรวรรณา 

 

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั �ง ย้าย ลา การออก

ราชการ 

นายเฉลิมศกัดิ�     ครุธเสม 

ผู้ช่วยรองผู้อาํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางอมร ภทัรวฒันาภรณ์ 

งานวินัยและความประพฤตนัิกเรียน 

นายสราวธุ เชาว์ไว 
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ครูประจําการ 

          กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ น.ส.ชูศรี  ทีปสร ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  
๒ น.ส.บานช่ืน  สุนทรมาลัย ๕๘ ๓๗ ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ม.๕ ๓๖ ชั่วโมง  
๓ นางสาวพรธารา  แสงส ี ๓๒ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ม.๔,ม.๑ ๓๖ ชั่วโมง  
๔ วาที่ร.ต.หญิงสรารัตน  ทังส ี ๒๗ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ม.๒ ๓๖ ชั่วโมง  
๕ นางสาวสุรยีพร  พันทวีศักดิ ์ ๒๔ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ม.๓ ๓๖ ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ นายพรเลิศ  อรุณรัติยากร ๖๐ ๓๖ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภูม-ิคณิตศาสตร ม.๕, ม.๖ ๓๖ชั่วโมง  
๒ น.ส.ปรีชาภรณ  แยมงาม ๓๔ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ม.๕ ๓๖ชั่วโมง  
๓ นางสาวทัศนีย  กระแสสิงห ๒๘ ๑ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร ม.๒ ๓๖ชั่วโมง  
๔ นายสุรยิัณห   หัตถกอง ๒๕ ๑ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง 
๕ นายอดิศักดิ์  ทันแกว ๓๑ ๑ ครูผูชวย วท.บ คณิตศาสตร ม.๒, ม.๕ ๓๖ ชั่วโมง 
๖ นางดิสสมัย  เดชฤทธิ ์ ๓๖ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 

ตําแหนง
/ 

วิทย
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
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(ป) ฐานะ การ
พัฒนา/ป 

๑ นายสราวุฒิ  เชาวไว ๕๒ ๒๓ ครู คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา ม.๕,ม.๖,ม.๓,ม.๑ ๓๖ชั่วโมง  
๒ น.ส.รุงทิพย  ดิษฐใจ ๓๙ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม บริหาร

การศึกษา 
ม.๒,ม.๖ ๓๖ชั่วโมง  

๓ นางสาวปริพัตร  ศึกษา ๒๘ ๑ ครูผูชวย คบ. พลศึกษา ม.๖,ม.๑ ๓๖ ชั่วโมง 
 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหน
ง/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การพัฒนา/

ป 
๑ นายเฉลมิศักดิ์  ครุธเสม ๔๙ ๒๖ ครู คศ.3 วท.ม. การสอนฟสิกส ฟสิกส ม.๕-๖ ๓๖ ชั่วโมง  
๒ นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล ๔๒ ๑๗ ครู คศ.

๒ 
ศษ.ม บริหารการศึกษา วิทย ม.๓ ฟสิกส 

ม.๔ 
๓๖ ชั่วโมง  

๓ น.ส.ขัติญา  เปรมปราโมทย ๓๐ ๖ ครู คศ.
๑ 

ศษ.ม บริหารการศึกษา เคมี ม.๕-๖ วิทย 
ม.๓ 

๓๖ ชั่วโมง  

๔ นางสุนันทา  บุญเรืองศร ี ๓๖ ๒ ครู คศ.
๑ 

ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  

๕ นางสาวพิชญา  เจริญวนิช ๒๖ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. ชีววิทยา ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  
๖ นางสาวสุวิมล  เสวกสุร-ิ

ยวงศ 
๒๙ ๑ ครูผูชวย ค.ม. การวัดและ

ประเมินผล
การศึกษา 

ม.๕-๖ ๓๖ ชั่วโมง  

๗ นางสาวณัฐกนา  จิตรแหง ๒๗ ๑ ครูผูชวย ค.บ. วิทยทั่วไป
,ชีววิทยา 

ม.๑,ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  

๘ นางสาวสุดารัตน  สจัจวิโส ๒๘ ๑ ครูผูชวย วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ม.๑,๒ ๓๖ ชั่วโมง 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราช
การ 
(ป) 

ตําแหนง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล   ๕๗ ๓๓ ครู คศ.๓ บธ.บ. ธุรกิจศึกษาบัญชี งานธุรกิจ                             

ม.๓-๖ 
๓๖ชั่วโมง  

๒ นายสมนึก  โตเร็ว ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๓ ศศ.ษ. ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.๖ ๓๖ชั่วโมง  
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๓ นายสมชาย  เต็มประสิทธ-ิ
ศักด 

๕๖ ๓๕ ครู คศ.๒ กศ.บ. อตสาหกรรม
ศิลป 

งานชาง ม.๑,๒,๔ ๓๖ชั่วโมง  

๔ นายอรรถกร  เย็นเปนสุข ๓๑ ๗ ครู คศ.๒ คบ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

คอมพิวเตอร ม.๔
และม.๖ 

๓๖ชั่วโมง  

๕ วาที่ร.ต. สิทธิเดช  รัตนจันทร ๒๙ ๑ ครูผูชวย ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.๔ ๓๖ชั่วโมง  
๖ นางจุฑามาศ  โกมลมรรค ๔๓ ๖ ครู คศ.2 กศ.ม บริหารการศึกษา ม.๖ ๓๖ชั่วโมง  

 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราช
การ 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ี
รับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ นายประดิษฐ  วิจิตรวรรณา ๕๘ ๓๘ ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๖ ๓๖ชั่วโมง  
๒ นางสุดารตัน  ดารากร  

ณ อยุธยา 
๕๘ ๓๖ ครู คศ.๒ ศศ.บ. สังคมศึกษา พุทธศาสนา ม.๒

และม.๔ สังคม
ศึกษา ม.๓ 

๓๖ชั่วโมง  

๓ นางจําเนียร  สิทธิวิชาภญิโญ ๕๓ ๓๒ ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา พุธศาสนา ม.๑-๒ 
สังคมศึกษา ม.๑ 

ภูมิศาสตร
เศรษฐกิจ ม.๖ 

๓๖ชั่วโมง  

๔ นายกรรภิรมย  นพรัตน ๕๖ ๓๐ ครู คศ.๒ ศษ.บ. บรรณารักษ สังคม ม.๑-๒ ๓๖ชั่วโมง  
๕ นายภูริวัจน  รณุพันธ ๓๐ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา เอเชียศึกษา ม.๔ ๓๖ชั่วโมง  
๖ น.ส.มนสัวัน  บุญประเสริฐ   ๔๘ ๒ ครู คศ.๑ ศษ.ม บริหาร

การศึกษา 
การเมืองการ
ปกครอง ม.๕ 

หนาที่พลเมือง ม.
๑ 

๓๖ชั่วโมง  

๗ นางสาวเตือนใจ  พงศจิระชาคร ๕๑ ๑ ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
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๑ นางชุดา  บุญอุไร ๔๙ ๒๗ ครู คศ.3 กศ.ม ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๓๖ ชั่วโมง  
๒ น.ส.อรณุรัตน  พวงทิพากร ๕๙ ๓๗  ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.๕,ม.๖ ๓๖ ชั่วโมง  
๓ นางเสาวณยี  สันพิมาย ๓๐ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๔,ม.๕ ๓๖ ชั่วโมง  
๔ นายวาทสิทธ์ิ  อินทรียงค ๒๗ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,ม.๓ ๓๖ ชั่วโมง  
๕ นางสาวอารีรตัน  ศรีชมพ ู ๒๕ ๑ ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๕ ๓๖ ชั่วโมง  
๖ นางสาวสุภารณิีย  ศรีเมือง

แกว 
๓๑ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๓,ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ ๕๕ ๓๑ ครู คศ.3 คบ. นาฏศิลป นาฏศิลป ม.๔และม.๕ ๓๖ ชั่วโมง  
๒ นายอภิรัตน  นาครัตน ๔๙ ๒๐ ครู คศ.3 คบ. ดนตรไีทย ดนตรี ม.๑,๒,๓,๖ ๓๖ ชั่วโมง  
๓ นางสาวทิพวรรณ  แกวจันทร ๒๕ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.๑,ม.๔ ๓๖ ชั่วโมง  
๔ นายอนุรักษ  เขียวนอก ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ค.ม ดนตรีศึกษา ดนตรี  ๓๖ ชั่วโมง 

 

ฝายสนับสนุนการสอน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราช
การ 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

๑ น.ส.สกาวรัตน  ดําละเอียด ๔๗ ๒๑ ครู คศ.3 ศษ.บ การคลัง คณิตศาสตร ม.1 ๓๖  ชั่วโมง 

๒ น.ส.วรรณพัชร  อริยสุนทร ๒๕ ๑ ครู คศ.๑ ค.บ จิตวิทยา
การ
ปรึกษา
และ
แนะ
แนว 

แนะแนว  
ม.๓,๖ 

๓๖  ชั่วโมง  

ครูอัตราจาง 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จางดวยเงนิ 

๑ Miss.Aimee A. Gonzales ๓๕ ๕ B.S.ED ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒,๖ เงินโรงเรียน 
๒ Mrs. Gemmafe Revilla 

Tomas 
๔๙ ๒ B.S. ภาษาอังกฤษ ม.๑,๓,๔,๕ เงินโรงเรียน 

3 นางจิตตานันท   ภาคภากร ๕๓ ๘ ม.๖ - ภาษาจนี เงินสนบัสนุน 
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ม.4,5,6 
4 นางสาวศิริญามล 

 ดวงจันทรณ ี
๒๓ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒,๓ เงินโรงเรียน 

5 นางสาวดาริน นามปญญา ๒๓ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒,๓ เงินโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงนิ 

๑ นายสมชาย  ธรรมโกศล ๖๐ ๓๗ คม. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษาม.
๔,๖                      

เงินโรงเรียน 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการ
ณการสอน 

(ป) 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จางดวย
เงิน 

1 น.ส.ชุตินนัท  พวงขาว ๒๔ ๒ ค.บ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ม.๓
และม.๖ 

เงิน
โรงเรียน 

      

 ลูกจาง 
ลูกจางประจํา 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการ

ณ (ป) 
ตําแหนง วุฒ ิ จางดวยเงนิ 

๑ นายจิรเพ็ชร  หุนเลิศสกุล ๔๙ ๒๕ ชางครุภัณฑ ปวส. งบประมาณ 
๒ นางประไพ  จักรกระโทก ๕๑ ๒๓ พนักงานบริการ

เอกสาร 
ป.๔ งบประมาณ 

๓ นายสาํรวน  ไทยใหม ๕๐ ๒๓ ผูชวยชาง มศ.๕ งบประมาณ 
๔ นางทัศพร  มะสีพนัธ   ๕๑ ๒๓ พนักงานเก็บเอกสาร ปกศ.สูง งบประมาณ 
๕ นายวณชิย  พงษสวัสดิ ์ ๕๑ ๒๘ พนักงานบริการ ม.๓ งบประมาณ 
๖ นายสงูเกียรติ  ดวงกิ่ม ๕๖ ๒๑ พนักงานรับโทรศัพท ป.๗ งบประมาณ 
๗ นางอรทัย  กะถิน ๔๘ ๒๖ พนักงานพิมพ ปวช. งบประมาณ 

ลูกจางชั่วคราว 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ (ป) ตําแหนง วุฒ ิ จางดวยเงนิ 



 

 

๑ นายฉัตรชัย  เสนผาน
๒ นายสนัติ   อัครหิรัญกิจ

 
 

 
 
 

๑% ๑%

๓%
๒

กราฟแสดงวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
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นายฉัตรชัย  เสนผาน ๒๖ ๖ เจาหนาที่หองสมุด
นายสนัติ   อัครหิรัญกิจ ๓๗ ๕ เจาหนาที่ธุรการ 

 
 
 

๑%

๒๒%

๖๒%

๒% ๒%๒%๒%๒%

กราฟแสดงวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

เจาหนาที่หองสมุด ม.๖. เงินโรงเรียน 
ปริญญาตร ี งบประมาณ 

 

กราฟแสดงวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

ปวส

ม.๖

มศ.๕



 

 

๖๒

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
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สถิติความดีความชอบยอนหลัง ถงึ ตุลาคม 2557

๒%

๒๒%

๖๒%

๑๔%

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
2557 

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี
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ฝายบริหาร 

        หมาย
เหตุ 

1 นายสมมาตร สนทมิโน          
 ฝายสนับสนนุการสอน          
1 น.ส.สกาวรัตน ดําละเอียด 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1,5  

2 น.ส.วรรณพัชร อริยสุนทร       1.5 1.5  

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          

3 น.ส.ชูศรี ทีวปสร 1.5 1.5 2 1.5 4%4% 2%4% 2 1.5  

4 น.ส.บานช่ืน สุนทรมาลัย 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 1.5 2  

5 น ส พรธารา แสงศร ี       1.5 1.5  

6 วาที่รอยตรีหญิงสรารัตน ทังส ี       1.5 1.5 บจ.16 สค 
55 

7 น ส สรียพร พันทวีศักดิ ์       งด 1.5 บจ.30 พย 
56 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา          

8 นายประดิษฐ วิจิตรวรรณา 1.5 2%4% 2%4% 2%4% 2% 1.5 2 1.5  

9 นางสุดารตัน ดาราภร ณ อยุธยา 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2 1.5  

10 นายกรรภิรมย นพัตน 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5  

11 นางจําเนียร สิทธิวิชชาภิญโญ 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 2  

12 น ส มนัสวัน บุญประเสรญิ      1 1.5 1.5  

13 นายภูริวัจน รุณพันธ      1 1.5 1.5  

14 น ส เตือนใจ พงศจิระชาคร       งด 1.5 บจ.1 สค 
56 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

15 น ส ปรีชาภรณ แยมงาม    1.5 1.5 1.5 1.5 2  

16 น ส ทัศนีย กระแสสิงห       1 1.5 บจ.7 กพ 
56 

17 นายอดิศักดิ์ ทันแกว       1.5 1.5  

18 นางดิสสมัย เดชฤทธ์ิ      1.5 1.5 1.5  

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          

 นายเฉลมิศักดิ์ ครุธเสม 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5  

 นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5  

 น ส ขัติญา เปรมปราโมทย  0.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 2  

 นางสุนันทา บุญเรืองศร ี      1 1.5 1.5  

 น ส พิชญาเจรญิวนิช       1.5 1.5  

 น ส สุวิมล เสวกสริยวงศ       1.5 1.5  

 น ส ณัฐกนา จิตรแหง       1.5 1.5  

 น ส สุดารัตน สจัจวิโส       1 1.5 บจ.16 พค 
56 

 กลุมสาระการเรียนรู  ตางประเทศ          
 น.ส.อรุณรัตน  พวงทิพากร 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2 2  
 นางชุดา  บุญอุไร 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  
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ตาราง แสดงขอมูล จํานวนวันลาปวย / วันลากิจ  
( กลุมบริหารงานบุคคล ) 

 
จําแนกขอมูลตาม สาย / ลากิจ / ลาปวย  

 (  1 เมษายน 2556 –  1 กันยายน 2556) 
ที ่ ชื่อ –สกุล สาย ลากิจ ลาปวย รวมลา หมายเหตุ 
  ครั้ง ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน  
 

ฝายบริหาร 
        

1 
ดร. สมมาตร สนทมิโน 

 1 3   1 3  

 ฝายสนับสนุนการสอน         
2 น.ส.สกาวรัตน ดําละเอียด         

 นางเสาวนีย สันพมิาย      1.5 1..5 1.5  
 นายวาทสิทธ์ิ อินทรียงค      1 1.5 1.5  
 น.ส.อารรีัตน ศรีชมพ ู       1.5 1.5  
 น.ส.สภุารณิีย ศรีเมืองแกว       1.5 1.5  
 น.ส.น้ําฝน สมสาร        1 บจ.28 พค 

57 

 กลุมสาระการเรียนรู  การงานฯ          
 นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล 2%4% 2%4% 2%4% 2%/1 1.5 1.5 2 1.5  
 นายสมชาย  เติมประสิทธ์ิศักดิ ์ 1.5 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 1.5 2  
 นายสมนึก  โตเร็ว 1.5 2%4% 2%4% 2%/1 1.5 1.5 1.5 1.5  
 นายอรรถกร เย็นเปนสุข 1 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5  
 วาที่รอยตรสีิทธิเดช รัตนจันทร       1.5 1.5  
 นางจุฑามาส โกมลมรรค      1 1.5 1.5  
 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปศกึษา          
 นายอภิรัตน  นาครัตน 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5. 1.5 1.5 1.5  
 นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ 1.5 1.5 2%4% 2%4% 2%4% 2%4% 2 1.5  
 น.ส.ทิพวรรณ แกวจันทร       1.5 1.5  
 กลุมสาระการเรียนรู  พลานามัย          
 นายสมชาย  ธรรมโกศล 2%4% 2%4% 2%4% 2%/1 1.5 2 1.5 1.5  
 นายสราวุธ  เชาวนไว 2 1.5 1.5 2 1.5 0.5/4% 1.5 2  
 นางสาวรุงทิพย ดิษฐใจ    1.5 2 2 1.5 1.5  
 น.ส.ปริพัตร ศึกษา       งด 1.5 บจ15 กค 

56 
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3 น.ส.วรรณพัชร อริยสุนทร    1 1 1 1  
 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย         
4 น.ส.ชูศรี  ทีปสร    1 2 1 2  
5 น.ส.บานชื่น  สุนทรมาลัย         
6 น.ส.พรธารา แสงศร ี    2 2 2 2  
7 วาที่รอยตรีหญิงสรารัตน ทังสี  1 2 1 1 2 3  
8 น.ส.สุรียพร พันทวีศักดิ์    1 1 1 1  

 กลุมสาระการเรียนรู  สังคมฯ         
9 นายประดิษฐ  วิจิตรวรรณา         
10 นางสุดารัตน  ดารากร  ณ  อยุธยา         
11 นายกรรภิรมย  นพรัตน    2 4   2 ภ  
12 นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ         
13 นายภูริวัจน นพรัตน    2 2 2 2  
14 น.ส.มนัสวัน บุญประเสริฐ    6 6 6 6  
15 น.ส.เตือนใจ พงศจิระชาคร    2 6 2 6  
 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร         

16 น.ส.ปรีชาภรณ แยมงาม  1 1 2 8 3 9  
17 น.ส.ทัศนีย กระแสงสิงห  3 14 4 5 7 19  
ที ่ ชื่อ-สกุลกลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร 
ครั้ง ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน  

18 นายอดิศักด ทันแกว         
19 นางสาวดิษมัย รัตนวรรณี         
20 นายสุริยัณห หัตถกอง         

 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร         
21 นายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม  1 1   1 1  
22 นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล  1 1 2 2 3 3  
23 น.ส.ขัติญา  เปรมปราโมทย  1 3 3 3 4 6  
24 นางสุนันทา บุญเรืองศรี  1 1 3 3 4 4  
25 น.ส.ณัฐกนา จิตรแหง  1 2   1 2  
26 น.ส.สวุิมล เสวกสุริยวงศ    2 2 2 2  
27 น.ส.สุดารัตน สัจจวิโส  1 1 1 1 2 2  

 กลุมสาระการเรียนรู  ตางประเทศ         
28 น.ส.อรุณรัตน  พวงทิพากร  1 1   1 1  
92 นางชุดา    บุญอุไร         
30 น.ส.เสาวนีย สันพิมาย  1 1 2 3 3 4  
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31 นายวาทสิทธิ์ อินทรียงค  1 1 2 2 3 3  
32 น.ส.อารีรัตน ศรีชมพู    1 1 1 1  
33 น.ส.น้ําฝน สมสาร         

 กลุมสาระการเรียนรู  พลานามยั         
34 นายสมชาย  ธรรมโกศล         
35 นายสราวุธ    เชาวนไว    2 2 2 2  
36 น.ส.รุงทิพย   ดิษฐใจ  1 1 1 1 2 2  
37 น.ส.ปภัส ศึกษาสุวรรณ    1 2 1 2  
 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลป         

38 นางอมร   ภัทรวัฒนาภรณ         
39 นายอภิรัตน  นาครัตน    3 5 3 5  
40 น.ส.ทิพวรรณ แกวจันทร  1 1 2 2 3 3  
 นายอนุรักษ เขียวนอก    4 4 4 4  

 กลุมสาระการเรียนรู  การงานฯ         
41 นายสมชาย  เติมประสิทธิ์ศักดิ ์    2 2 2 2  
42 นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล  1 1   1 1  
43 นายอรรถกร   เย็นเปนสุข         
44 วาที่รอยตรีสิทธิเดช รัตนจันทร         
45 นางจุฑามาส โกมลมรรค    1 1 1 1  

 
 
 
 
ที่มา : งานสรรหา บรรจุ ลา และการออกจากราชการ 
 : ครูเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม  
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ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 (  กลุมบริหารงานบุคคล) 
 

จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2554  - 2557 
 

ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทําแผนงาน  และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ตลอดปการศึกษา 

2 การพัฒนาองคกร ตลอดปการศึกษา 
3 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมอบหมายการ

ปฏิบัติหนาที่ 
ตลอดปการศึกษา 

4 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตลอดปการศึกษา 

5 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเลื่อนตําแหนง  
(ม. 80) 

ตลอดปการศึกษา 

6 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการกรณีไม
ผานการประเมินวิทยฐานะ 

ตลอดปการศึกษา 

7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



93 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ที่มา :   งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 :   คําสั่งโรงเรียนวัดประดาในทรงธรรม 189/2557 
 
 

ตาราง แสดงขอมูล   
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ผลการเยี่ยมบาน 

(  กลุมบริหารงานบุคคล) 
 

จําแนกตาม ระดับช้ัน  /  ปการศึกษา 2556 - 2557 
 

ที ่ ระดับชั้น จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน ) 

จํานวนนักเรียนที่ครูไป
เยี่ยมบาน ( คน ) 

รอยละ 

  2556 2557 2556 2557 2556 2557 

1 ม. 1 284 245 284 245 100.00 100.00 

2 ม. 2 251 254 251 254 100.00 100.00 

3 ม. 3 303 215 303 215 100.00 100.00 

4 ม. 4 125 173 125 173 100.00 100.00 

5 ม. 5 100 118 100 118 100.00 100.00 

6 ม. 6 90 97 90 97 100.00 100.00 

 รวม 1,153 705 1,153 705 100.00 100.00 

 
ผลปการศึกษา 2552     ครูไปเยี่ยมบานนักเรียน        100.00 %         
ผลปผลการศึกษา 2553                     ครูไปเยี่ยมบานนักเรียน        100.00 % 

                     
 
 
 
 
 
ที่มา :  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 :  ครู อมร ภัทรวัฒนาภรณ 

ตารางแสดงขอมูล 
 แนวทางปฏิบัติ งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
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 (  กลุมบริหารงานบุคคล) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2554 - 2557 

ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทําแผนงาน  และโครงการงานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน ตลอดปการศึกษา 
2 วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของ

สถานศึกษา  โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน 
ตลอดปการศึกษา 

3 การจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 

ตลอดปการศึกษา 

4 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติให
ทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดปการศึกษา 

5 ดูแล  กํากับ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษาที่
เกี่ยวของกับประเพณี  ศาสนา  และวันสําคัญของชาติ 

ตลอดปการศึกษา 

6 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  ในการจัดกิจกรรมรณรงค
กิจกรรมการประกวด  แขงขัน  กิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เก่ียวของกับ
นักเรียน  เชน  นักเรียนแกนนํา  อบรมผูนําเยาวชน  ประกวดวงดนตรี
ผูนําเชียร ฯลฯ 

ตลอดปการศึกษา 

7 จัดทําสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข  การสงเสริมกิจกรรม
นักเรียน  เพื่อใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยาง
แทจริง 

ตลอดปการศึกษา 

8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
ที่มา :   งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
 :   คําสั่งโรงเรียนวัดประดาในทรงธรรม 189/2557 

ตาราง แสดงขอมูล 
จํานวนการทํากิจกรรมงานสงเสริมนักเรียน 

(  กลุมบริหารงานบุคคล) 
 

                       จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา  2550  – 2556   
 

  จํานวนครั้ง 
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ที ่ ปการศึกษา ทํากิจกรรมงานสงเสริมนักเรียน 
( ภายใน โรงเรียน ) 

ทํากิจกรรมงานสงเสริมนักเรียน 
( ภายนอกโรงเรียน ) 

1 2550 45 15 

2 2551 52 23 

3 2552 48 25 

4 2553 56 46 

5 2554 89 60 

6 2555 95 70 

7 2556 120 86 

8 2557 115 80 

 รวม 620 405 

 
 
 
 

 
ที่มา  : งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 :  ครูมนัสวัน บุญประเสริฐ 
 
 

ตารางแสดงขอมูล 
 แนวทางปฏิบัติงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 (  กลุมบริหารงานบุคคล) 
 

จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2554 -2557 
 

ที ่ รายการ วันที่
ปฏิบัติ 

1 จัดทําแผนงาน  และโครงการงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน ตลอดป
การศึก

ษา 
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2 การจัดกิจกรรมสงเสริมเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา  เชน  
การตรงตอเวลา  ความสะอาด  การแตงกาย  การเขาแถว  การแสดงความเคารพ  การปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอบรมหรือสงเสริมความ
ประพฤติปฏิบัติชอบและมีวินัยในตนเอง  เปนตน 

ตลอดป
การศึก

ษา 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานคุณธรรม  จริยธรรม  ในดานการประหยัดและการออม  การ
เสียสละ  ความอดทน  อดกลั้น  ความขยันหมั่นเพียร  ความเมตตากรุณา  ความสามัคคี  โดยมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน  ใหการยกยองชมเชยและประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยทั่วกัน  โดย
ทําเปนประจําโดยตอเนื่อง 

ตลอดป
การศึก

ษา 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมในดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  
การปฏิบัติตามกฎจราจร  การปฏิบัติตามกฎหมาย  การพัฒนาสาธารณสถาน  การใหความรูแก
เยาวชน  โดยการจัดกิจกรรมเปนประจําตอเนื่อง  มีการปรับแกไข  มีการเผยแพรแกผูเกี่ยวของทราบ
อยูเสมอ 

ตลอดป
การศึก

ษา 

5 จัดอบรมประจําวันหนาเสาธง  ประชุมระดับ  สวดมนตไหวพระ  อบรมดวยวิธีการและกิจกรรมตาง 
ๆ กันเรื่อง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  วิธีการเรียน  ศีลธรรม  จรรยามารยาท  และวัฒนธรรม
ประเพณี  กิจกรรมสงเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและโรงเรียน 

ตลอดป
การศึก

ษา 
6 จัดกิจกรรมยกยองใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน  ดําเนินการในดานการใหเกียรติการยกยอง  

สรรเสริญ  แกบุคลากรที่ประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  เพื่อเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป  มอบประกาศ
เกียรติคุณบัตร   

ตลอดป
การศึก

ษา 
ที ่ รายการ วันที่

ปฏิบัติ 
 แกผูปฏิบัติดีเดนพิเศษ  เชน  ครูที่ปรึกษา  นักการภารโรง  ผูไมหยุดราชการ  ไมมาสาย  

 
7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดป

การศึก
ษา 

8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดป
การศึก

ษา 
 
 

ตาราง แสดงขอมูล   
การจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤตแิละระเบียบวินัยของนักเรียน 

(  กลุมบริหารงานบุคคล) 
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                       จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา  2553 -2554 
 

ที ่ รายการ เวลาปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
1 ตรวจความเรียบรอยบริเวณหนาประตูโรงเรียน ทุกวัน ครูเวรและยาม 
2 ตรวจความเรียบรอยบริเวณหนาปายรถเมล ทุกวัน ครูเวร 
3 ตรวจความเรียบรอยบริเวณโรงอาหาร ทุกวัน ครูเวร 
4 ตรวจความเรียบรอยบริเวณหนาประตูโรงเรียน ทุกวัน ครูเวร 
5 ตรวจความเรียบรอย บนหอประชุมในคาบสงเสริมจริยธรรม ทุกวัน ครูประจําชั้น 
6 ตรวจความเรียบรอย และอบรมในคาบโฮมรูม ทุกวัน ครูประจําชั้น 
7 ตรวจความเรียบรอย และอบรมในคาบรักษโรงเรียน ทุกวันพฤหัส ครูประจําชั้น 
8 การเขาคายจริยธรรมม.1 เทอมละ1 ครั้ง ครูผูสอน และ 

ครูประจําชั้นม.1 
9 การเขาคายจริยธรรมม.4 เทอมละ1 ครั้ง ครูผูสอน และ 

ครูประจําชั้นม.4 
 

ที่มา  :  
งาน สงเสริม

คุณธรรม
จริยธรรม

นักเร ี
 
 
 

รายชื่อ นายกสมาคมผูปกครอง  ครู  และศิษยเกา 
ปการศึกษา 2555 - 2557 

ชุดที่ นายกสมาคม พ.ศ. เลขาธิการ 
1 นายแสวง รอดบุญสม 2515 – 2517 นายสนิท  เวทะธรรม 
2 นายแสวง รอดบุญสม 2517 – 2519 นายสุดใจ ทศพร 
3 นายแสวง รอดบุญสม 2519 – 2521 นายสนิท เวทะธรรม 
4 นายแสวง รอดบุญสม 2521 – 2523 นายประวิทย ศิรถิรกุล 
5 นายแสวง รอดบุญสม 2523 – 2525 นายทองอบ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
6 นายแสวง รอดบุญสม 2525 – 2527 นายทองอบ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
7 นายแสวง รอดบุญสม 2527 – 2529 นายนิคม สุมงคล 
8 พ.ต.ประชา ธรรมโชต ิ 2529 – 2531 นายนิคม สุมงคล 
9 พ.ต.ประชา ธรรมโชต ิ 2531 – 2533 นายชุมพล แสงมณ ี
10 นายทวีศักดิ ์ ลิ้มตั้ง 2533 – 2535 นายชุมพล แสงมณ ี
11 นายอรัญ ศรีวองไทย 2535 – 2537 นางสมจิต จันทรบํารุง 
12 นายอรัญ ศรีวองไทย 2537 – 2539 นายสรสิทธิ ์ โยธินชัชวาล 
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ที่มา   :    รายช่ือนายกสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา 
          :    ครูอรุณรัตน  พวงทิพากร 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

 

ชุดที่  21  2555-2557    
 

ที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง 
1 นายสนั่น พาหอม นายกสมาคม 
2 ผอ. ประจักษ มนตประเสริฐ อุปนายกคนที่  1 
3 นายมงคล กําลังหาญ อุปนายกคนที่  2 
4 นางสาวณปภัช ตรีเนตร นายทะเบียน 
5 นางสาววิรงรอง กลิ่นคลาย ผูชวยนายทะเบียน 
6 นางชุดา บุญอุไร ปฏิคม 
7 นางสาวรุงทิพย ดิษฐใจ ผูชวยปฏิคม 
8 นายสุวิทย เชื้อปญญาวิทย หารายได 
9 นายสุจินต พีรวณิชกุล ผูชวยหารายได 
10 นางสุดารัตน ดารากร  ณ  อยุธยา ผูชวยหารายได 
11 นางสาวอุบลรัตน ภูประสพพร ผูชวยหารายได 
12 นางเทพมงคล ซอมประดิษฐ ประชาสัมพันธ 
13 นายสมชาย ธรรมโกศล ผูชวยประชาสัมพันธ 

13 นายอรัญ ศรีวองไทย 2539 – 2541 นายสรสิทธิ ์ โยธินชัชวาล 
14 นายอรัญ ศรีวองไทย 2541 – 2543 นายนิคม สุมงคล 
15 นายอรัญ ศรีวองไทย 2543 – 2545 นายสรสิทธิ ์ โยธินชัชวาล 
16 นายอรัญ ศรีวองไทย 2545 – 2547 นายสรสิทธิ ์ โยธินชัชวาล 
17 นายอรัญ ศรีวองไทย 2547 – 2549 นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร 
18 นายอรัญ ศรีวองไทย 2549 – 2551 นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร 
19 นายอรัญ ศรีวองไทย 2551 – 2553 นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร 
20 เวน 1 ป     
21 นายมงคล  กําลังหาญ 2555 - 2557 นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร 
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14 นายเตวิทย ชูศักดิ์ ผูชวยประชาสัมพันธ 
15 นายสมนึก โตเร็ว สาราณียกร 
16 นายอรรถกร เย็นเปนสุข ผูชวยสาราณียกร 
17 นายประดิษฐ เรืองตระกูล ศึกษาสัมพันธ 
18 นางขวัญเรือน กันภัย ผูชวยศึกษาสัมพันธ 
19 นายชานน ภิบาลสุข กรรมการบริหาร 
20 นายพงษชัย ศิลปะอาชา กรรมการบริหาร 
21 รองผอ.ลัดดาวัลย เสียงสังข กรรมการบริหาร 
22 รองผอ.กรองแกว พูลเพ่ิมทรัพย กรรมการบริหาร 

ที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง 
23 นาวาโทณภัทร ศรีพารัตน กรรมการบริหาร 
24 ดาบตํารวจสําราญ เพ็ชรเกษม กรรมการบริหาร 
25 นางนภัสรัตน บุญสกุล กรรมการบริหาร 
26 นายกฤษฎา ฐิติปญญา กรรมการบริหาร 
27 นายถวัลย ชูขจร กรรมการบริหาร 
28 นายบัญชา เสรีบุตร กรรมการบริหาร 
29 นางจิราภรณ ศิริชาติ กรรมการบริหาร 
30 นางกนกวรรณ ยาดาพ กรรมการบริหาร 
31 นายพรเลิศ อรุณรัติยากร เหรัญญิก 
32 นางสาวชลมาศ วิศรุต ผูชวยเหรัญญิก 
33 นางสาวอรุณรัตน พวงทิพากร เลขาธิการสมาคมฯ 
34 นางสาวจารุนีย เรืองเวช ผูชวยเลขานุการสมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา   :    คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา 
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          :    ครูอรุณรัตน  พวงทิพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลุมบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล  
กรอบแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
           จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 -2557 

 
กลยุทธ 

(แผนงาน) 
โครงการหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1..สงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน
ใหไดรับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานตาม
ศักยภาพของ
ผูเรียน 

1.1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระฯ 

- รอยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนในระดับดีแตละ
กลุมสาระ 

1.2โครงการพัฒนาทักษะการคิด
และจินตนาการทุกกลุมสาระฯ 

- รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห     มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค    
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

1.3โครงการพัฒนาทักษะการ
ทํางานทุกกลุมสาระฯ 

-รอยละของผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมี เจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

1.4โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

รอยละของผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2. เสริมสราง
ใหผูเรียน         
มีคุณธรรม 
จริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 
 

2.1โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักเรียน 

-รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 
 

2.2 โครงการปลูกฝงจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน 

-รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

 3.. เสริมสราง
ใหผูเรียน       
มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต     
ที่ดีและมี
สุนทรียภาพ     
ดานดนตรี 
กีฬาและ
ศิลปะ 

3.1โครงการสงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของนักเรียน 

-รอยละของผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี 
 

3.2โครงการเสริมสราง
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ทางดนตรี กีฬาและศิลปะ 

-รอยละของผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 4. สงเสริมครู
ใหพัฒนา

4.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

-รอยละของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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กลยุทธ 
(แผนงาน) 

โครงการหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การทํางาน 
 

-รอยละของครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครู
พอเพียง 

 5. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องคกรอยางมี
คุณภาพ 

5.1โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

-รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

 -รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

5.2โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

 -รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

5.3โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดลอมและการบริการที่เอื้อ
ตอการเรียนรู 

-รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

6. เสริมสราง
ความรวมมือ
ระหวาง
องคกร ชุมชน
และ
สถานศึกษาใน
การจัด
การศึกษา 

6.1โครงการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

-รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 

6.2โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนและองคกร
อื่น 

-รอยละของการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด 
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ที่มา :   งานวิเคราะหและจัดทําแผนของสถานศึกษา 
 :   ครูอรุณรัตน     พวงทิพากร 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานจัดตั้ง  เสนอขอ  และจัดสรรงบประมาณ 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทํารายละเอียดงบประมาณ  แผนงาน / โครงการ  ใหสอดคลองกับผลผลิตและผลลัพธตาม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

2 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษา ตลอดป
การศึกษา 

3 นําเสนอรางงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดป
การศึกษา 

4 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  และตรวจสอบวงเงินงบประมาณจากการระดม
ทรัพยากร 

ตลอดป
การศึกษา 

5 แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสถานศึกษาทราบเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน 

ตลอดป
การศึกษา 

6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดป
การศึกษา 

7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดป
การศึกษา 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
ที่มา :   งานจัดตั้ง  เสนอขอ  และจัดสรรงบประมาณ 

 
:   
คําสั่ง 

112/2557 
  

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2556 

 
ที ่ ประเภทของเงิน รายการ/รายได จํานวนเงิน รวม 

1 เงินบํารุงการศึกษา เงินคอมพิวเตอร 
(คนละ 500 /คน /ภาค ) 

700,000.00  

  เงินคาจางชาวตางชาติ 
(คนละ 500 /คน /ภาค ) 

700,000.00  

  เงินคาจางบุคคลกรเฉพาะสาขา 
(คนละ 500 /คน /ภาค ) 

700,000.00  

  เงินพัฒนาทักษะนักเรียนตามศักยภาพ 
(คนละ 300 /คน /ภาค ) 

420,000.00  

  เงินคาตรวจสุขภาพ 
(คนละ 100 /คน /ภาค ) 

100,000.00  

  เงินคาประกันชีวิต 
(คนละ 200 /คน /ภาค ) 

200,000.00  

  ปรับพื้นฐานม.1/ม.4 
(คนละ 500 /คน /ภาค ) 

80,000.00 2,900,000.00 

2 เงินเรียนฟรี 15 ป หนังสือเรียน 950,000.00  
  ชุดนักเรียน 490,000.00  
  อุปกรณการเรียน 430,000.00  
  กิจกรรมพัฒนา 910,000.00 2,780,000.00 
3. เงินอุดหนุน เงินม.ตน       (คนละ 3,500 /คน /ป ) 1,600,000.00 1,600,000.00 
  เงินม.ปลาย   (คนละ 3,800 /คน /ป ) 2,000,000.00 2,000,000.00 
4. เงินสมาคมฯ สนับสนุน 150,000.00 150,000.00 
  รวม 9,430,000.00 9,430,000.00 
ที่มา :   งานจัดตั้ง  เสนอขอ  และจัดสรรงบประมาณ 

ตารางแสดงขอมูล  งบประมาณ  
(  กลุมบริหารงบประมาณ) 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

:   ครู  อรุณรัตน     พวงทิพากร 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 

และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 (  กลุมบริหารงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทําแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใชเงินงบประมาณ  และนอก

งบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป  และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส 

ตลอดปการศึกษา 

2 จัดทําแผนการตรวจสอบ  ติดตาม  ผลการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ใหบริการผลผลิต 

ตลอดปการศึกษา 

3 จัดทําแผนการกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และปองกันความเสี่ยงสําหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

ตลอดปการศึกษา 

4 ประสานแผนและผลดําเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศใหเปนไป
ตามแผน 

ตลอดปการศึกษา 

5 จัดทําขอสรุปการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสาธารณชน 

ตลอดปการศึกษา 

6 กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ  และตัวชี้วัด  (KPI)  ของสถานศึกษาพรอม
จัดทําตามที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

7 ประเมินผลกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการ  1  ป  เพื่อรายงานตอ
สถานศึกษาและสาธารณชน 

ตลอดปการศึกษา 

8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
ที่มา :   งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 :   คําสั่ง 112/2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ตารางแสดงขอมูล 
ผลการดําเนินงานในรอบป / จําแนกงานตามแผนงาน 

(  กลุมบริหารงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามแผนงาน / ปการศึกษา 2555 - 2557 

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
จําแนกตามแผนงาน 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ศักยภาพของผูเรียน 
1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ  
     - กิจกรรมการแขงขันชิงความเลิศทางวิชาการ 
    - กิจกรรมคลีนิกวิชาการ 
    - กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานความรู 
    - กิจกรรมเรียนซอมเสริม 
    - กิจกรรมคายบูรณาการ 
    - กิจกรรมประดูนิทรรศน 
    - กิจกรรมนิทรรศการของกลุมสาระฯ                  
2. โครงการพัฒนาทักษะการคิดและจินตนาการทุกกลุมสาระ  
3. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานทุกกลุมสาระ              
4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู         
     - กิจกรรมสงเสริมการอาน  
     - กระเปาความรูสูครอบครัว 
    - หองสมุดเคลื่อนท่ี 
    - นิทรรศการหมุนเวียน 
    - ปฏิทินความรู 
    - มุมหนังสือเลมโปรด 

    - กิจกรรมรักการอาน   

     - หยุดทุกอยาง  วางทุกงาน  อานทุกทุกคน 
     - คายรักการอาน  
     - การจัดปายนิเทศ 

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร  

แผนงานที่ 2 เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ             
5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค             

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

    - กิจกรรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
    - การอบรมผูนํานักเรียน  
    - กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  
    - กิจกรรมนักเรียนผูนํา 
    - การเรียนและสอบธรรมศึกษา   
    - คายคุณธรรมจริยธรรมระดับม.1  
    - กิจกรรการสวดมนตประจําสัปดาห 
    - การประกวดมารยาทไทย 
    - กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูรอน 
    - กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
    - กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห 
    - กิจกรรมปองกันสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา 
    - ถวายพานพุมเงิน พานพุมทองพระเจาตากสินมหาราช 
    - งานสารวัตรนักเรียน  
    - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม. 1  ม. 4 
    -  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียน  
    - พิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช     
    - พิธีไหวครู (คารางวัลประกวดพาน)  
    - กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
    - กิจกรรมบวชเนขขัมมจาริณ ี
    - เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
6. โครงการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน    
    - หองเรียนสีเขียว 
    - รวมพลังหาร สอง 
    - กิจกรรมรณรงคลดภรวะโลกรอน            
แผนงานที่ 3 เสริมสรางใหผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ด ี
และ มีสุนทรียภาพดานดนตรี  กีฬา  และ  ศิลปะ 
7.  โครงการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน 
      - กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน  
     - กิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันการศึกษา 
     - กิจกรรมแนะแนวสัญจร             -  กิจกรรมสนุกกับ EQ  
     - กิจกรรมพี่พบนอง 
8.  โครงการเสริมสรางสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางดนตรี                

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

     - กิจกรรมกีฬาภายใน  - กิจกรรมกีฬาภายนอก - กิจกรรมวงโยธวาทิต                  
    - กิจกรรมนาฏศิลป      - กิจกรรมดนตรีไทย    - กิจกรรม  
แผนงานที่ 4 สงเสริมครูใหพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 
9.  โครงการพัฒนาบุคลากร  
      - การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียน 
     - การสงบุคลากรเขารับการอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก 
     - การศึกษาดูงาน                                                                     

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร 

แผนงานที่ 5พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรอยางมีคุณภาพ 
10.โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา    
      - การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
      - การประเมินผลโครงการ 
      - การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
      -  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําป 
      - การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
      - จัดทํารายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต  
      - การจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียน     
      - การใหบริการดาน ICT 
11. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      - กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      - กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน - กิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันการศึกษา 
      - กิจกรรมแนะแนวสัญจร  -  กิจกรรมสนุกกับ EQ  
      - กิจกรรมพี่พบนอง 
        - กิจกรรมปองกันสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา                                                                          
12.โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
       - กิจกรรมคายบูรณาการ                 - กจิกรรมประดูนิทรรศน 
       - กิจกรรมนิทรรศการของกลุมสาระฯ  - การพัฒนาสื่อการสอน 
      - การวิจัยในชั้นเรียน                  
13.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู    
      - การพัฒนาหองสมุดทุกกลุมสาระฯ     - การจัดปายนิเทศ 
      - การปรับปรุงภูมิทัศน     - E-Classroom - E- Library                                                                                           

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร 

แผนงานที่ 6เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรชุมชนและสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา 
14. โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู     

- สรุปโครงการ 
- ภาพถาย 
- เอกสาร 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

- การเรียนรูโดยใชวิทยากรทองถิ่น                   
15. โครงการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการ                   
         จัดกิจกรรมระหวางสถานศึกษากับชุมชนและองคกรอื่น      
           - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
         - การประชุมผูปกครองเครือขาย           
         -  การประชุมสมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกา ฯ 
         -  การประชุมมูลนิธิโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
          - การจัดทําวารสารโรงเรียน    - จดหมายขาว 
         -   แผนพับประชาสัมพันธ 

 
ที่มา :   งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
              :   ครู วาทสิทธิ์ อินทรียงค 

ตารางแสดงขอมูล 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(  กลุมบริหารงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามกลุมสาระ / งาน / กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน 

ประจําปการศึกษา 2556 
 

ที ่ กลุมสาระ / งาน จํานวนกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
   เสร็จแลว กําลังปฏิบัติ ยังไมปฏิบัติ 
  2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 

1 กลุม งานงบประมาณ 3 3 3 3 - - - - 
2 กลุมสาระ  การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 
6 6 6 6 - - - - 

3 กลุมสาระคณิตศาสตร 12 12 12 12 - - - - 
4 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
17 17 17 17 - - - - 

5 กลุมสาระภาษาไทย 11 11 11 11 - - - - 
6 กลุมสาระวิทยาศาสตร 14 14 14 14 - - - - 
7 กลุมสาระศิลปะ 17 17 17 17 - - - - 
8 กลุมสาระสังคมศึกษา 6 6 6 6 - - - - 
9 กลุมสาระสุขศึกษาและ 15 15 15 15 - - - - 



110 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

พลานามัย 
10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 7 7 7 - - - - 
11 งานจริยธรรม 5 5 5 5 - - - - 
12 งานจัดทํารายงานการฯ 1 1 1 1 - - - - 
13 งานจัดระบบควบคุมภายใน 1 1 1 1 - - - - 
14 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
4 4 4 4 - - - - 

15 งานนิเทศภายใน 1 1 1 1 - - - - 
 

ที ่ กลุมสาระ / งาน จํานวนกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
   เสร็จแลว กําลังปฏิบัติ ยังไมปฏิบัติ 
  2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 

16 งานแนะแนว 5 5 5 5 - - - - 
17 งานประจํา 7 7 7 7 - - - - 
18 งานประชาสัมพันธ 3 3 3 3 - - - - 
19 งานประสานงานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1 1 1 1 - - - - 

20 งานปองกันและแกไขปญหาสิ่ง
เสพติดและอบายมุข 

2 2 2 2 - - - - 

16 งานแนะแนว 5 5 5 5 - - - - 
17 งานประจํา 7 7 7 7 - - - - 
18 งานประชาสัมพันธ 3 3 3 3 - - - - 
19 งานประสานงานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1 1 1 1 - - - - 

20 งานปองกันและแกไขปญหาสิ่ง
เสพติดและอบายมุข 

2 2 2 2 - - - - 
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ที่มา :  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
            :   ครู วาทสิทธิ์ อินทรียงค 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 -2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 ศึกษา  วิเคราะหกิจกรรมและภาระงาน / โครงการ  กรอบประมาณการ

ระยะปานกลาง  (MTEF)  และแผนปฏิบัติราชการ  1  ป 
ตลอดปการศึกษา 

2 สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดปการศึกษา 
3 ศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากร  บุคคล  หนวยงาน  องคกร  และ

ศักยภาพทองถิ่น 
ตลอดปการศึกษา 

4 จัดทําแนวทางหารายได  และผลประโยชนและจัดทําทะเบียนควบคุม ตลอดปการศึกษา 
5 จัดทําแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกําหนด

วิธีการ  แหลงสนับสนุน  เปาหมาย  เวลาดําเนินงาน  และผูรับผิดชอบ 
ตลอดปการศึกษา 

6 วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดปการศึกษา 

7 สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรชุมชนใหเกิด
ประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดปการศึกษา 

8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
ที่มา :   งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตารางแสดงขอมูล  
แนวทางปฏิบัติ งานบริหารการเงิน 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 
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จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 
 

ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 เบิกเงินและจายเงินตามระเบียบ ตลอดปการศึกษา 
2 รับเงินและเก็บรักษาเงิน ตลอดปการศึกษา 
3 นําสงเงิน  โอนเงิน  กันเงิน  ไวเบิกเหลื่อมป  ตามวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
ตลอดปการศึกษา 

4 ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545 ตลอดปการศึกษา 
5 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานบริหารการเงิน 
 :   ครูสกาวรัตน      ดําละเอียด 
 

 

ตารางแสดงขอมูล    รายจาย ( เงินงบประมาณ ) 
(  กลุมงานบริหารงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามรายการ / ปงบประมาณ/ปการศึกษา 2557 

 
ที ่ รายการ เงินงบประมาณ (บาท ) รายไดสถานศึกษา 

(บาท) 
  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 

1. เงินเดือนและคาจาง+ 21,048,840.00  
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คาตอบแทน 
2. คาวัสดุ 1,454,840.00 202,721.28 
3. คาลูกจางชั่วคราว 228,144.00 1,029,691.00 
4. คาสาธารณูปโภค 209,319.24 63,852,.84 
5. คาครุภัณฑ 133,800.00 871,900.00 
6. คาใชสอย 215,216.00 445,451.20 
7. คาที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 3,800.00 - 
 รวม 23,366,639.00 23,735,660.32 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  : งานบริหารการเงิน 
          :  ครู สกาวรัตน ดําละเอียด 

 
 

ตารางแสดงขอมูล    รายรับ ( ที่ไมใชเงินงบประมาณ ) 
(  กลุมงานบริหารงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามรายการ  /  ปงบประมาณ 

เปรียบเทียบปการศึกษา  2553 – 2557 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
1. เงินบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน 

( เงินรายไดสถานศึกษา ) 
2,288,988.00 3,536,700.00 2,468,000.00 

2. คาบํารุงลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 4,261.79 34,944.26 34,944.26 
3.เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค 776,379.10 576,978.31 576,978.31 

 
รวม 

 
3,065,367.10 

 
   4,148,631.57 4,148,631.57 



114 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปการศึกษา 2554 – 2555 (ไมไดเก็บขอมูล ) 
ที่มา     : งานบริหารการเงิน 
             :  ครู สกาวรัตน ดําละเอียด 

ตารางแสดงขอมูล    เงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา 
(  กลุมงานบริหารงบประมาณ ) 

 
         จําแนกตามรายการ / ปงบประมาณ 

        เปรียบเทียบปการศึกษา 2552 – 2557  
 

รายการ จํานวนเงิน 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 

1. ยอดเงินคงเหลือยกมา 216,051.09 624,957.69 315,942.21 - 
2. รายรับ 4,785,110.00 4,025,350.00 2,960,400.00 - 
3. รายจาย 4,376,203.40 4,847,476.53 3,891,884.73 - 

รวม 624,957.69 197,168.84 7,168,226.94 - 
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หมายเหตุ : หมายเหตุปการศึกษา 2554 ,2555,2557 ยังไมมีการเก็บขอมูล 
ที่มา    :  งานบริหารการเงิน 
            :  ครู สกาวรัตน ดําละเอียด 

ตารางแสดงขอมูล    
 คาสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
(  กลุมงานบริหารงบประมาณ ) 

 
              จําแนกตามรายการ / ปงบประมาณ 

              เปรียบเทียบปการศึกษา 2554 – 2557 
 

รายการ จํานวนเงิน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

1.  คาน้ําประปา - - - - 
2.  คาไฟฟา - - - - 
3.  คาโทรศัพท - - - - 
4.  คาน้ํามันรถโรงเรียน 73,390.90 112,233.44 85,132 - 
5.  คาบํารุงรักษารถโรงเรียน - - - - 

รวม 73,390.90 112,233.44 85,132 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รายการที1่,2,3 และ 5 ยังไมมีการเก็บขอมูล 
ที่มา     :  งานบริหารการเงิน 
    :  ครูสกาวรัตน ดําละเอียด 
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ตารางแสดงขอมูล  
แนวทางปฏิบัติงานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
2 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพื่อดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดปการศึกษา 

4 จัดทําแผนการใชพัสดุตามกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ตลอดปการศึกษา 
5 จัดทําเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ

สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน 
ตลอดปการศึกษา 

6 ตั้งคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีที่ไม
เปนแบบมาตรฐาน 

ตลอดปการศึกษา 

7 จัดหาพัสดุโดยการจัดทําเอง  จัดซื้อ  จัดจาง  ตามระเบียบพัสดุ ตลอดปการศึกษา 
8 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบันและบํารุงรักษา  จําหนายพัสดุ  

ใหเปนไปตามระเบียบ 
ตลอดปการศึกษา 

9 กําหนดทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน ตลอดปการศึกษา 
10 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
ที่มา :   งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 

ตารางแสดงขอมูล    รายช่ือเจาหนาที่พัสดุ 
 (  กลุมงานบริหารงบประมาณ )    

 
ประจําปการศึกษา 2557 
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1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน 
2. นางสาวปรีชาภรณ  แยมงาม  เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน,พัสดุกลุมบริหารงาน             
      งบประมาณและพัสดุกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3. นางสาวทัศนีย  กระแสสิงห  เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน,พัสดุกลุมบริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวทิพวรรณ  แกวจันทร  เจาหนาที่พัสดุกลุมบริหารวิชาการ 
5. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ   เจาหนาที่พัสดุกลุมบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย  เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
7. นายกรรภิรมย  นพรัตน   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ 
8. นางสาวณัฐกนา  จิตรแหง   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
9. นางสาวน้ําฝน  สมสาร   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
10. นางจุฑามาศ  โกมลมรรค   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ฯ 
11. นายอภิรัตน  นาครัตน   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
12. นางสาวรุงทิพย  ดิษฐใจ   เจาหนาที่พัสดุกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ฯ 
13. นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ  เจาหนาทีพ่ัสดุกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
14. นางสาวชูศรี  ทีปศร   เจาหนาที่พัสดุงานหองสมุด 
15. นางจําเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ  เจาหนาที่พัสดุงานอนามัย 
16. นางสาวพรธารา  แสงศรี   เจาหนาที่พัสดุงานประชาสัมพันธ 
17. นางสาวเตือนใจ พงศจิระชาคร    เจาหนาที่พัสดุงานอาคารสถานที ่
18. นายอรรถกร  เย็นเปนสุข   เจาหนาที่พัสดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. วาที่ ร.ต.สิทธิเดช  รัตนจันทร  เจาหนาที่พัสดุงานโสตทัศนศึกษา 
20. นางสาวอรุณรัตน  พวงทิพากร  เจาหนาที่พัสดุงานนโยบายและแผนงาน 
21. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค   เจาหนาที่พัสดุงานศูนย ERIC 
22. นางสาววรรณพัชร  อริยสุนทร  เจาหนาที่พัสดุงานแนะแนว 

 
 

ตารางแสดงขอมูล 
 แนวทางปฏิบัติ งานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
          จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดทําขอตกลงและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดปการศึกษา 
2 ประสานกลุมบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดตัวชี้วัด ตลอดปการศึกษา 
3 กํากับติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใหเขาถึง

เกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด 
ตลอดปการศึกษา 
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4 รวบรวมและจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต  3  และชุมชน 

ตลอดปการศึกษา 

5 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล 
 แนวทางปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการตรวจสอบ ตลอดปการศึกษา 
2 ดําเนินการตรวจสอบบัญชีทั้งเงินงบประมาณ  รายไดสถานศึกษา  และ

เงินอื่น ๆ ใหถูกตอง  ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
ตลอดปการศึกษา 

3 ทําการประเมินความเสี่ยงและควบคุม ตลอดปการศึกษา 
4 รายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดปการศึกษา 
5 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 
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ที่มา :   งานตรวจสอบภายใน 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557  

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนกําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

บริหารและพัฒนาการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

2 จัดทําระบบฐานขอมูลดานเทคโนโลยีของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหาร
จัดการภายใน 

ตลอดปการศึกษา 

3 จัดหาเทคโนโลยีและจัดทําแผนแมบทใชงานตาง ๆ  ตลอดปการศึกษา 
4 สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และทักษะในการใช

เทคโนโลยี 
ตลอดปการศึกษา 

5 สงเสริมการวิจัย  และพัฒนาการใชเทคโนโลยี ตลอดปการศึกษา 
6 ติดตามการประเมินผลการใชเทคโนโยโลยีสารสนเทศ ตลอดปการศึกษา 
7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 
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ที่มา :   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) 
 :   คําสั่ง 112/ 2557 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที่ รายการ วันที่

ปฏิบัต ิ
1 จัดวางระบบโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ ตลอดป

การศึกษา 
2 กําหนดผูรับผดิชอบพรอมเกณฑการประเมิน  เปาหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานศึกษาและตัวชี้วัดของ

โรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดป
การศึกษา 

4 ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดป
การศึกษา 

5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  และรายงานประจาํปตอหนวยงานตนสงักัด ตลอดป
การศึกษา 

6 ประสานงานกับเขตพืน้ที่การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดป
การศึกษา 

7 ประสานกับสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ตลอดป
การศึกษา 

8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดป
การศึกษา 

9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย ตลอดป
การศึกษา 

 
 
ที่มา :   งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 :   คําสั่ง 112/2557 
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จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
จุดเดน 

1. เปนโรงเรียนวิถีพุทธ มีการรวมกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ตลอดปการศึกษา เปนการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม   
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู อยากหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. โรงเรียนมีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 5. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเต็มตามศักยภาพ 
 6. โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน องคกร   
 ภายนอกเปนอยางดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.   ผูสอนตองฝกการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค   คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  ใหมากใน
ทุกๆกลุมสาระฯ และทุกวิชา 
  2.    ผูสอนตองทบทวนบทบาทหนาที่วาการสอนการวัดและการประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานของ
หลักสูตรหรือไม  
  3.  ผูเรียนควรมีบทบาทในการรณรงคในโครงการประหยัดพลังงาน  โดยใหผูเรียนเสนอโครงการวาจะ
ประหยัดน้ํา -  ไฟ  อยางไร  ในแตละอาคาร  แตละหองเรียน  จะวัดประเมินควบคุมการใชอยางไร ควรมีการตั้งเปา
ในการประหยัด  น้ํา – ไฟ วาแตละเดือน จะลดเทาไร  เชน1 %   
แลวควบคุมใหไดตามเปา อาจตั้งคณะกรรมการระดับชั้นรับผิดชอบแตละชั้นของอาคารเรียน  ติดตั้งมิเตอรตรวจวัด
ควบคุมแตละอาคารเรียน 
  4.  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละระดับชั้น .แลวหาแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนในทุกกลุมสาระฯ 
  5.  แหลงเรียนรูในโรงเรียนและศูนยหองวิชาของกลุมสาระฯ ขาดความคุมคา ยังใหบริการไมเต็มที่     ควร
ประเมินผล และวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางแกไข 
  6.   การนิเทศติดตามการดําเนินงานในทุกดานตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
ที่มา :   งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 :   ครู  อรุณรัตน พวงทิพากร 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 (  กลุมบริหารงบประมาณ) 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
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คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ                
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีดังนี ้

          ๒.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๘๓ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรตผิูอื่น 
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี / นาฏศลิป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐. 

๑.๙๖ 
 

๐.๙๖ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชน 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
๐.๙๒ 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
๔ 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๔๐ ๒ พอใช 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เปนไปตามเกณฑ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๖๐ 
 

๐.๖๐ 
 

๑.๘๐ 
 

๐.๔๐ 

๒ 
 

๒ 
 

๔ 
 

๑ 

พอใช 
 

พอใช 
 

ดีมาก 
 

ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๑.๙๑ 
๐.๙๖ 

 
๐.๙๖ 
๐.๙๖ 

๕ 
๕ 
 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕๐.๐๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐. ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนนิงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๐.๘๐ 
 
 

๕ 
 

๔ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๑.๘๔ 
๒.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
 

๐.๘๐ 
 

๒ 
 

๒ 

๔ 
๕ 
 

๕ 
 
 

๓ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
 
ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน 
 
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔.๐๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 

๓.๖๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 

๕ 
๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

 
๑.๐๐ 

 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนบัสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ  
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เก่ียวของ 

๒.๕๐ 
 
 
 

๒.๕๐ 

๒.๒๕ 
 
 
 

๒.๕๐ 

๔ 
 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ และโครงการ 
กิจกรรมท่ีพัฒนา สงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตาม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

เอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล) 
๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ความเปนไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียน
สูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๖.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยตนสังกัด 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐ ๒๗.๘๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕ ๔.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตผุล 

๕ ๔.๗๒ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ๕ ๓.๔๐ ๒ พอใช 
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาอยางมี ประสิทธิภาพ                    ๑๐ ๙.๕๐ ๔ ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

และเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐ ๙.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑       (รกัความ
เปนไทย กาวไกลสูสากล) 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ ๙๖.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 
๑๒.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒    

โรงเรียน วัดประดูในทรงธรรม  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๕  ถึง   
๗   เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และดาน
ผูบริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๓.๓๑ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๒๙ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

๓.๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
ที่จําเปนตามหลักสูตร 

๒.๓๗ พอใช ๓.๐๐ 
 

ดี ๒.๖๙ 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๓๑ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางาน 
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

๓.๓๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๙ ไดมาตรฐาน 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา (ตอ) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานครู        
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๐๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๐ ไดมาตรฐาน 
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ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓.๒๘  ๓.๐๐ ดี ๓.๑๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องคกรโครงสรางและการบริหารงาน 
อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

๓.๖๖ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๓ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๓๗ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๙ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

๓.๑๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความ  
สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔ ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.           ได           ไมได 
  
๑๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก สมศ. เมื่อ
วันที๒่๖ ถึง ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่๑    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๓ ด ี
ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ด ี
ตัวบงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๕.๘๓ ปรับปรุง 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี

ตัวบงชี้ที่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน ๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี
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เอกลักษณของสถานศึกษา 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑   ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๘๐ ด ี
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่  ๑๒  ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี

มาตรฐานที่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
มาตรฐานที่๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และตนสังกัด   

๕.๐๐ ๓.๖๖ พอใช 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๔.๒๙ พอใช 
 
                 
    ๑๓.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑  จุดเดน 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยดีมาก  สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริม / แกไขการพัฒนาการศึกษาเปน
แบบอยางและเปนที่ยอมรับ  สงเสริมการรับความรูจากประสบการณจริงทั้งภายในและภายนอก  ผูเรียนจึงมีความรู
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอยางดี  มีคุณธรรมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  การออมทรัพย
ตามวิสัยทัศนและจุดเดนของสถานศึกษา 

ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในดานงบประมาณ  และบุคลากรไดถูกหลักระบบการ
บริหารแบบการมีสวนรวม  เห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษามีการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินรอบสองทุกประการ 

ครูไดรับการอบรมวิชาการ  ศึกษาดูงานสมารถจัดทําแผนจัดการเรียนรูใชพัฒนาผูเรียนโดยความเห็นชอบ
ของผูบริหารพรอมรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการสอนและการวัดประเมินผล 
  ๑๓.๒.  จุดที่ควรพัฒนา 
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ผูเรียนมีความสามารถในการคิดเชงวิจารณญาณยังไมเปนไปตามเกณฑ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยุในระดับตองปรับปรุงและการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณยังไม
เปนที่ยอมรับจากภายนอก 

การบริหารดานวิชาการวัดผลประเมินผล  การจัดทําและใชเครื่องมือวัดและประเมนิผลพัฒนาการของ
ผูเรียนของครู  ในการจัดกระบวนการเรียนรูระดับกิจกรรมขาดการดําเนินการไมเปนระบบและปฏิบัติไมตอเนื่อง ไม
สอดคลองกับพื้นฐานและความพรอมของผูเรียน 

ถึงแมวาครูไดรับการพัฒนามีประสิทธผลพรอมรับการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารพนําผลจากการนิเทศ
การเรียนการสอนแตไมไดนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเปนระบบ
และตอเนื่องเกิดประสิทธิภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนทุก ๆ ดาน  การ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เก็บรวบรวมไมเปนระบบ  ขาดความชัดเจน  ครอบคลุมและไมสอดคลองกับแฟน
พัฒนาการศึกษาระยะ  ๔  ปและแผนปฏิบัติการประจําป 
๑๓.๒.๓ ขอเสนอแนะ 
                                      ดานผลการจัดการศึกษา 
๑)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาบูรณาการ  การคิดหาเหตุผลและความตระหนักในการแสวงหาความรูอยางมีคุณคา  
เห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย การติดตามความกาวหนาของสิ่งเรียนรูดวยการตรวจสอบ  
ทดสอบ  การทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  รับการทดสอบจากครู  จากโรงเรียนและจากหนวยงานภายนอกทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยครูรวมกันกําหนดองคความรู  กิจกรรมการเรียนรุ  เนน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกคน  ทุกระดับชั้นเรียนอยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากโครงการ / กิจกรรมตาง  ๆ ที่สถานศึกษาจะสงเสริม
อยางหลากกลายโดยการใหรางวัล  การยกยองชมเชยเปนแรงจูงใจ 
๒)  สถานศึกษาควรจัดประชุมผูเรียน  ชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการทดสอบระดับชาติ  ใหผูเรียนเกิด
ความตระหนัก  มีความรับผิดชอบ  มีความสนใจ  ตั้งใจและเตรียมความพรอมในการเขาทดสอบระดับชาติ  ประชุม
ชี้แจงขอความรวมมือจากผูปกครองในการสงเสริมสนับสนุน  กวดขันใหผูเรียนเขารับการติดเสริมหลังเลิกเรียนอยาง
สม่ําเสมอตามที่สถานศึกษากําหนด  และครูควรนําผลของการทดสอบระดับขาติ  (O – NET)  มาวิเคราะหวางแผน  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง  โดยวิเคราะหเชื่อมโยงไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรม  การ
วัดผลประเมินผล  ตลอดจนขอสอบของครูวาควรพัฒนาอยางไร  เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร  โดยควรดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลา  ๒  ปการศึกษา 
๓)  ผูบริหาร  ครู  ผูปกครองควรสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน  และอัต
ลักษณท่ีครบถวนตามกําหนดโดยเนนกระบวนการติดตาม  ประเมินพัฒนาการของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดมี
สวนรวมในการออม  สนับสนุน  “โครงการธนาคารโรงเรียน”  อยางตอเนื่องและยั่งยืนพรอมทั้งขยายผลใหชุมชน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออมกับธนาคารโรงเรียน 
         
ดานการบริหารจัดการศึกษา 
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๑)   สถานศึกษาพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุกคนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการสอน  กํากับ  
ติดตาม  การใชเครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของผูเรียน  กํากับติดตาม  การวัดผลประเมินผลที่สงเสริม
กระบวนการคิด  ตระหนัก  รูคุณคาและเห็นความสําคัญในการทดสอบความรูความสามารถของตนเองอยางมี
เปาหมายทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  (O – NET)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรูสูเกณฑมาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางครบถวนจัดหมวดหมู
ใหมีความถูกตองสอดคลองเชื่อถือได 
๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทํา
สาระการเรียนรูหรือหลักสูตรทองถิ่น  พรอมพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําไปใชใหสอดคลองกับการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาไดดําเนินไปแลวบางสวน  และจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ในชุมชนเชิงบูรณาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมใหเปนไปตามเกณฑกําหนดอยางนอยภาคเรียนละ  
๒  ครั้ง  พรอมบันทึกรายงาผลตอหนวยงานตนสังกัดภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันที่มีการประชุม 
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑)  สถานศึกษาควรประสานความรวมมือกับผูบริหาร  ครู  ผูเรียนและผูปกครองใหมีบทบาทในการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหการสงเสริมสนับสนุน  เขารวมกิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน  อีกท้ังในการดําเนินงานสถานศึกษาควรนําผลการดําเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลให
ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย  ทําใหเกิดผลกระทบที่ดีตอคุณภาพของสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒)  ผูบริหารหรือคณะกรรมการที่ไดรับการมอบหมาย  ควรตรวจแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
จริงจังและเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่องพรอมใหขอเสนอแนะ  เพื่อครูสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓)  ครูควนนําผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรุมุงพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ  (O – NET)  
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเนนการจัดทําเครื่องมือบันทึกผลกพัฒนาปญหาอุปสรรคขอจํากัดนํามาสงเสริมพัฒนา
ปรับปรุงแกปญหาใหมีความตอเนื่องทั้งในรับโครงการกิจกรรม  การสอนซอมเสริมตามตารางเรียนการสอนซอม
เสริมพิเศษ  การติวเขมในเวลาราชการหรือการกําหนดเวลาพิเศษในวันหยุดโดยผูปกครองและทุกฝายใหความ
รวมมือระดมทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานและเปาหมายแผนงานที่
สถานศึกษากําหนด   
            
 
 
ดานการประกันคุณภาพภายใน 
๑)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน  โดยเนนการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศเชิงคุณภาพ  ในขั้นตอนการใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหประเมินผล  กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ใหครบถวนตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดทั้งในระดับกิจกรรม  โครงการยอยและโครงการหลักท่ีกําหนดไวในกลยุทธของ
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แผน  ใหสามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรุและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูเกณฑมาตรฐาน  โดย
ดําเนินการภายใน  ๒  ปการศึกษา 
๒)  สถานศึกษาควรปรับปรุงขอมูลสารสนเทศโครงการตาง ๆ ตามแผนใหมีความสอดคลองกันตลอดแนว  กําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณใหสอดคลองกับศักยภาพของกลุมเปาหมายที่สามารถพัฒนาไดเปนผลสําเร็จแตละดานทั้งใน
ระดับกลยุทธของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ  ๔  ป  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  และการ
สรุปรายงานผล  ควรดําเนินงานตามแผนใหงายตอการประเมินผลความสําเร็จ  และปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัด
ในระดับโครงการหลักที่สามารถนํามาวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเนนขั้นการกํากับ  ติดตาม  เก็บขอมูล  วิเคราะหประเมินผลและนํามาวางแผนพัฒนาให
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ 
งานจัดระบบควบคุมภายใน 
(  กลุมบริหารงานทั่วไป  ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 -2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 



135 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

1 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงานพรอมกําหนดปจจัยเสี่ยง และ

จัดลําดับความเสี่ยง 
ตลอดปการศึกษา 

3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยง ในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
5 กําหนดผูรับผิดชอบในการปองกันความเสี่ยง ตลอดปการศึกษา 
6 ประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน ตลอดปการศึกษา 
7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตารางแสดงขอมูล  รายการจัดระบบควบคุมภายใน 
 (  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา   2556 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ 
1        -       แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการ

บรรลุเปาหมายตามแบบปฏิบัติราชการ 
ม.ิย.  

2556- 2557 
2       -       วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ หรือสราง 

ความ  เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
      -      จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

1 – 18 ก.ค. 
 2556 – 2557 

3 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย 21 – 31 ก.ค. 
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ตามแผนปฏิบัติความเสี่ยง 
- กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 

 ตามความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการ 

2556 – 2557 

4       -      สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1-29 ส.ค. 
  2556 – 2557 

5      -      จัดพิมพ รายงานการดําเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยง 1- 19 ก.ย. 
  2556 – 2557 

 
 
 
 
ที่มา : งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 :  ครู สมชาย เต็มประสิทธิศักดิ์ 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติงานคณะส ี
(  กลุมบริหารงานงบประมาณ ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 จัดใหนักเรียนดูแล รับผิดชอบพื้นที่บริเวณโรงเรียนเปนโซนของ 

แตละคณะสี 
ตลอดปการศึกษา 

2 กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานชองคณะสีใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโรงเรียน 

ตลอดปการศึกษา 
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ที่มา :   งานคณะสี 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารงานท่ัวไป 
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 งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นางชดุา    บญุอไุร 

 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป 
นางฐิติกานต     ชัยวรวิทยกุล 

งานธรุการ 

นางฐิตกิานต์     ชยัวรวิทย์กลุ 

 
งานอาคารสถานที�และสิ�งแวดล้อม 

นางสาวเตือนใจ พงศ์จิระชาคร 

 
งานสาํนักงานผู้อาํนวยการ 

นางสาวสภุาริณีย์  ศรีเมืองแก้ว 

งานยานพาหนะ 

นางฐิตกิานต์     ชยัวรวิทย์กลุ 

 
งานอนามัยโรงเรียน 

นางจําเนียร     สิทธิวิชาภิญโญ 

งานวิทยุสื�อสาร 

นางสมชาย     เตม็ประสิทธิศกัดิ� 

รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป 
นายสมชายเต็ม  ประสิทธิ์ศักดิ์ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
ดร.สมมาตร  สนทมิโน 

งานชุมชนสัมพันธ์ 

นางสดุารัตน์ ดารากร ณ อยธุยา 

งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ใน-

นอก นางสาววรรณพชัร อริยสนุทร 

 

งานโภชนาการ 

นาวจฑุามาศ โกมลมรรค 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวพรธารา แสงศรี 

งานสวัสดกิาร 

นางฐิตกิานต์  ชยัวรวิทย์กลุ 

ผู้ช่วยรองผู้อาํนวยการกลุ่มงานบริหารทั�วไป 

นายสมชายเตม็  ประสิทธิ�ศกัดิ� 

งานโสตทัศนศึกษา 

วา่ที�ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจนัทร์ 
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ผูบริหารกลุมบริหารงานทั่วไป 

 
1. นายสมชาย     เต็มประสิทธิศักดิ์  รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานทั่วไป 
 
 

หัวหนางาน  กลุมบริหารงานทั่วไป 

 
1. งานธุรการ     นางฐิติกานต     ชัยวรวิทยกุล 
2. งานสวัสดิการ     นางฐิติกานต     ชัยวรวิทยกุล 
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   นางสาวเตือนใจ  พงศจิระชาคร 
4. งานสํานักงานผูอํานวยการ   นางสาวสุภาริณีย  ศรีเมืองแกว 
5. งานโภชนาการ     นางจุฑามาศ   โกมลมรรค 
6. งานยานพาหนะ     นางฐิติกานต     ชัยวรวิทยกุล 
7. งานประชาสัมพันธ    นางสาวพรธารา  แสงศรี 
8. งานอนามัยโรงเรียน    นางจําเนียร       สิทธิวิชาภิญโญ 
9. งานชุมชนสัมพันธ    นางสุดารัตน ดารากร ณ อยุธยา 
10. งานวิทยุสื่อสาร     นายสมชาย     เต็มประสิทธิศักดิ์ 
11. งานโสตทัศนศึกษา    วาที่รอยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร 
12. งานรับสงหนังสืออินเตอรเนต   นางฐิติกานต     ชัยวรวิทยกุล 
13. งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  นางชุดา       บุญอุไร 
14. งานสงเสริมและประสานงานการศึกษา  นางสาววรรณพัชร  อริยสุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล     แนวทางปฏิบัติ งานธุรการ 
 ( กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน   /   ปการศึกษา  2555 - 2557 
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ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนกําหนดแนวทางดานธุรการและกําหนดบุคคลกรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
2 จัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดปการศึกษา 
3 ลงทะเบียนรับ- สงหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆผาน 

ระบบ Inter net ( e – Filing ) 
ตลอดปการศึกษา 

4 โตตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ตลอดปการศึกษา 
5  เก็บรักษาและทํางายหนังสือราชการ หลักฐานทางราชการ ตลอดปการศึกษา 
6 จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ ตลอดปการศึกษา 
7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานธุรการ 
 :    คําสั่ง112/2557 
 
 

ตารางแสดงขอมูล  การใชเครื่องถายเอกสาร 
 ( กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรู 

เปรียบเทียบปการศึกษา  2555 - 2557 
ที ่ ฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรู จํานวน(แผน ) 

  2555 2556 2557 
1 กลุมงานบริหารทั่วไป 1,240 1,245 1,255 
2 กลุมงานบริหารงบประมาณ 1,540 1,530 1,525 
3 กลุมงานบริหารวิชาการ 30 30 40 
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4 กลุมงานบริหารบุคคล 650 670 665 
5 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 65 70 75 
6 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 70 75 65 
7 กลุมสาระการเรียนรู  สังคมและศาสนาฯ 280 289 285 
8 กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 60 70 65 
9 กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร 120 130 135 
10 กลุมสาระการเรียนรู  พลานามัย 70 85 80 
11 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปศึกษา 80 75 75 
12 กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพฯ 50 56 60 
3 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 69 75 
14 งานคอมพิวเตอร 25 27 30 
15 งานแนะแนว 35 37 39 
16 งานหองสมุด 110 115 118 
17 งานโสตทัศศึกษา 15 25 25 
18 งานอนามัย 75 86 90 
19 งานวงโยธวาทิต 50 56 60 
 รวม 4,615 4,740 4,762 
หมายเหตุ:   เก็บขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน 2557 

  ที่มา  :  งานธุรการ:   นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล  

ตาราง แสดงขอมูล  การลงทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการ 
 (  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน   /      ปการศึกษา 

                                                     ปการศึกษา   2555  - 2557 
 

  จํานวนครั้ง 

ที ่ เดือน การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ การลงทะเบียนสงหนังสือราชการ 

  2555 2556 2557 2555 2556 2557 
1 มกราคม 150 155 160 46 48 50 
2 กุมภาพันธ 130 140 150 42 45 46 
3 มีนาคม 145 151 152 45 49 50 
4 เมษายน 45 46 50 30 40 42 
5 พฤษภาคม 152 154 160 40 42 45 
6 มิถุนายน 182 185 190 55 56 57 
7 กรกฎาคม 150 165 167 59 62 63 
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8 สิงหาคม 153 156 158 45 46 47 
9 กันยายน 160 164 168 63 64 68 
10 ตุลาคม 50 56 60 35 40 42 
11 พฤศจิกายน 60 65 67 14 15 16 
12 ธันวาคม 50 80 82 23 26 28 
 รวม 1,427 1,517 1,564 497 533 554 

 
 
 
หมายเหตุ :  เก็บขอมูลเดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน  2557 
ที่มา    :  งานธุรการ 
    :  นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล 
 

ตาราง แสดงขอมูล  รายการจัดสวัสดิการโรงเรียน 
 (  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามสถานที่ / ปการศึกษา  2549  -  2557 

 
ที ่ ปการศึกษา 

( พ.ศ. ) 
สถานที ่ งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(วัน) 

      
1 2549 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

260,000.00 40 3 

2 2550 จังหวัด เชียงใหม 
ประเทศ ไทย 

450,000.00 50 6 

3 2551 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

660,000.00 33 4 

4 2552 กระบี่-สุราษฏรธานี 152,000.00 25 4 
5 2553 พังงา - ภูเก็ต 198,400.00 31 5 
6 2554 เกาะสเม็ด จ. ระยอง 32,400.00 18 3 

7 2555 ประเทศสิงคโปร 817,000.00 43 3 
  รวม 2,569,800.00 240 28 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

หมายเหตุ: ป 2556 – 2557 ไมไดดําเนินการ 
ที่มา :  งานสวัสดิการ    

 :   นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล  แนวทางปฏิบัติ งานสวัสดิการ 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป  ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนกําหนดแนวทางดานสวัสดิการและกําหนดบุคคลกรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
2 จัดทําระบบสวัสดิการโรงเรียน และใหสวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจ 

แกบุคลากร 
ตลอดปการศึกษา 

3 จัดสวัสดิการยานพาหนะในกิจกรรมตางๆของครู ตลอดปการศึกษา 
4 จัดสวัสดิการออมทรัพยแกบุคลากรในโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
5 สนับสนุนใหครูไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและพักผอน ตลอดปการศึกษา 
6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานสวัสดิการ 
 :   คําสั่ง112/2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 

ตารางแสดงขอมูล 
 แนวทางปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

(  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับ

นโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามแผนที่กําหนดให 
ตลอดปการศึกษา 

2 ควบคุมดูแล บํารุงรักษา อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอมใหสวยงามและ
ปลอดภัย 

ตลอดปการศึกษา 

3 กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการใชอาคารสถานที่ และควบคุมดูแลให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว 

ตลอดปการศึกษา 

4 จัดหาโตะเกาอี้ นักเรียน และครูใหเพียงพอ จัดสถานที่พักผอนและทํา
กิจกรรมตางๆใหเหมาะสม 

ตลอดปการศึกษา 

5 ควบคุมติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราวใหมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปการศึกษา 

6 ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนและใหบริการแกบุคคลและองคกรภายนอก 

ตลอดปการศึกษา 

7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
ที่มา :   งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 
 
 
 
 

ตาราง แสดงขอมูล      การใชบริหาร 
หองประชุมโรงเรียน 

 (  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /   ปการศึกษา  2555 - 2557 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
  จํานวนครั้ง 
ที ่ เดือน บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
  พ.ศ.

2555 
พ.ศ.
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ. 
2557 

1 มกราคม 30 40 30 5 6 8 
2 กุมภาพันธ 15 18 20 4 5 6 
3 มีนาคม 10 15 16 8 7 10 
4 เมษายน 5 8 10 3 5 5 
5 พฤษภาคม 13 15 20 4 2 1 
6 มิถุนายน 22 25 30 20 22 25 
7 กรกฎาคม 23 30 31 16 18 16 
8 สิงหาคม 26 32 31 12 15 14 
9 กันยายน 25 31 31 5 6 6 
10 ตุลาคม 8 10 - 26 30 - 
11 พฤศจิกายน 19 20 - 20 25 - 
12 ธันวาคม 14 15 - 16 21 - 
 รวม 210 259 219 139 162 91 

 
 
 
หมายเหตุ : เก็บขอมูล  ปการศึกษา  2555 – เดือนกันยายน  2557 
ที่มา    : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    :  ครู สมชาย  เต็มประสิทธิ์ศักดิ์ 

ตารางแสดงขอมูล 
  แนวทางปฏิบัติงานสํานักงานผูอํานวยการ 

(  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 รับคําสั่งจากผูอํานวยการ และประสานกับกลุมงานตางๆ ตามภารกิจที่

ผูอํานวยการมอบหมาย 
ตลอดปการศึกษา 

2 บริการดูแลตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการกับ
ผูอํานวยการ 

ตลอดปการศึกษา 

3 อํานวยความสะดวกแกผูอํานวยการ ในการติดตอทางโทรศัพท การ ตลอดปการศึกษา 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

กําหนดนัดหมายการประชุม 
4 ดูและความเรียบรอยสถานที่ทํางานของผูอํานวยการ  และอํานวยความ

สะดวกในการใชหองประชุมศรีประดู 
ตลอดปการศึกษา 

5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานสํานักงานผูอํานวยการ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตาราง แสดงขอมูล     การใชบริหารหองศรีประดู 
(  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา 

ปการศึกษา 2555  -  2557 
 

  จํานวนครั้ง 

ที ่ เดือน บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 

  พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

1 มกราคม 10 12 15 3 5 6 
2 กุมภาพันธ 8 10 15 2 3 4 
3 มีนาคม 8 10 10 1 2 3 
4 เมษายน 6 15 18 1 2 5 
5 พฤษภาคม 8 10 12 3 5 2 
6 มิถุนายน 15 15 15 4 4 4 
7 กรกฎาคม 20 25 16 5 4 5 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

8 สิงหาคม 12 15 25 2 3 5 
9 กันยายน 10 11 15 6 8 5 
10 ตุลาคม 5 6 - 6 4 - 
11 พฤศจิกายน 10 15 - 7 8 - 
12 ธันวาคม 8 10 - 4 6 - 
 รวม 120 154 141 44 54 39 

 
 
 
ที่มา : งานสํานักงานผูอํานวยการ 
 :  ครู สุภารินีย ศรีเมืองแกว  
 
 

ตารางแสดงขอมูล    แนวทางปฏิบัติงานโภชนาการ 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป  ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานโถชนาการ ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 ควบคุมการประกอบอาหารของรานคาใหเปนไปตามหลักโภชนาการ 

ตรวจสอบคุณภาพอาหารและควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหาร 
ตลอดปการศึกษา 

4 ควบคุมและตรวจสอบการชําระลางภาชนะ การกําจัดมูลฝอย การทํา
ความสะอาดโรงอาหาร และบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน 

ตลอดปการศึกษา 

5 ใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการแกบุคลากรของโรงเรียน ในโอกาสที่มี
กิจกรรมพิเศษตางๆ 

ตลอดปการศึกษา 

6 ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ผูประกอบอาหาร และผู
จําหนายอาหาร 

ตลอดปการศึกษา 

7 ใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแกบุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มี
กิจกรรมพิเศษตางๆ 

ตลอดปการศึกษา 

8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 
ที่มา :   งานโภชนาการ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตาราง แสดงขอมูล รานคาในโรงเรียน 
(  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรานเรียงลําดับประเภทการขาย 

ปการศึกษา  2557 
 

ที ่ ชื่อรานที่ขาย ประเภทอาหารที่ขาย ราคาที่ขาย    (บาท) 
1 - - - 
2 รานปายอด ขาวราดแกง 15 -18-20 
3 รานพี่ตอ ขาวมันไก – ยํารวมมิตร 15-20 
4 รานนาภา ไก-ลูกชิ้น-ไสกรอกทอด 5-10-20 
5 รานปาตุม ขาวราดแกง-ขาวหมูแดง 15-18-20 
6 รานปาแตน กวยเตี๋ยวหมู-โจก 15-20 
7 รานปารัตน กวยเตี๋ยวหมู-ขาวมันไก 15-20 
8 รานปายิ้ม ขนมหวาน-น้ําแข็งใส 10 
9 รานปาอํานวย กวยเตี๋ยวหม-ูเย็นตาโฟ 15-20 
10 รานปาแอว ขาวราดแกง 15-18-20 
11 รานนาฝน กวยเตี๋ยวไก 15-20 
12 รานองุน-ลูกหวา กวยเตี๋ยว-มามา-บะหมี่เก๊ียว 15-20 
13 รานนาเล็ก ขาวราดแกง 15-18-20 
14 รานนาเปล ผลไม-ขาวโพดคลุก 5-10-15 
 
 
 
 
 
ที่มา : งานโภชนาการ 
 :  ครู จุฑามาศ โกมลมรรค 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 

ตารางแสดงขอมูล แนวทางปฏิบัติ งานยานพาหนะ 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดซอมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะ พรอมที่จะใชงานไดด ี ตลอดปการศึกษา 
4 ควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจัดทําบัญชีรายการซอมพัสดุตามระเบียบวา

ดวยการพัสดุ 
ตลอดปการศึกษา 

5 ควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจัดทําบัญชีรายการซอมพัสดุตามระเบียบวา
ดวยการพัสดุ 

ตลอดปการศึกษา 

6 ตรวจสอบความถูกตองการขออนุมัติใชรถยนตราชการ จัดยานพาหนะ
บริการแกบุคลากรตามลําดับความจําเปน 

ตลอดปการศึกษา 

7 จัดทําเอกสารเพื่อเบิกจายเงินคาตอบแทนใหพนักงานขับรถในกรณีทํางาน
ลวงเวลา 

ตลอดปการศึกษา 

8 ติดตอประสานงานการตอทะเบียนรถยนตและทําประกันภัยยานพาหนะ
ทุกคันของโรงเรียน 

ตลอดปการศึกษา 

9 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
  
 
ที่มา :   งานยานพาหนะ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตารางแสดงขอมูล    การใชยานพาหนะ 
(  กลุมบริหารงานทั่วไป) 

 
                 จําแนกตามกลุมสาระ / งาน / กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน 



150 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

               ประจําปการศึกษา   2555 - 2557 
ที ่ กลุมสาระ / งาน ปการศึกษา 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
1 สํานักงานผูอํานวยการ 8 10 8 
2 กลุมบริหารงานบุคคล 20 25 20 
3 กลุมบริหารงานวิชาการ 56 57 50 
4 

กลุมบริการงานทั่วไป 
26 30 28 

5 กลุมบริการงบประมาณ 24 25 20 
6 กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร 23 25 20 
7 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 11 15 10 
8 กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 3 3 2 
9 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 5 6 5 
10 กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลานามัย 53 57 40 
11 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปศึกษา 3 4 2 
12 กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพฯ 5 6 5 
13 กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษาฯ 64 68 50 
14 งานกิจกรรมนักเรียน 43 40 35 
15 งานหองสมุด 16 15 10 
16 งานคอมพิวเตอร 2 3 1 
17 งานแนะแนว 15 10 8 
18 งานอนามัย 3 5 2 
 รวม 380 404 316 

 
หมายเหตุ    :  ปการศึกษา 2557 เก็บขอมูลเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2557 
ที่มา           :  งานยานพาหนะ:  ครูฐิติกานต ชัยวรวิทยกุล        

ตารางแสดงขอมูล   แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
(  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดาน

ประชาสัมพันธ 
ตลอดปการศึกษา 
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4 รับแจงขาวสารประชาสัมพันธใหบุคลากร และผูที่เก่ียวของไดรับทราบ ตลอดปการศึกษา 
5 จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนผานสื่อท่ีหลากหลาย เชน 

โทรทัศน  website เปนตน จัดทําหนังสือสารสาร เอกสารประชาสัมพันธ 
ขาวสารอื่นๆ 

ตลอดปการศึกษา 

6 จัดทําปายใหการตอนรับผูมาติดตอประสานงานเยี่ยมชมโรงเรียนและ 
ผูมาประชุม 

ตลอดปการศึกษา 

7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานประชาสัมพันธ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตาราง แสดงขอมูล   การบริการงานประชาสัมพันธ 
 (  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน /  รายการ  

ปการศึกษา  2556 – 2557 
  รายการ 

ที ่ เดือน ปายนิเทศ (ครั้ง) ปายอักษร (ครั้ง) วารสาร (เลม) จดหมายขาว
(ฉบับ) 

  2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 
1 มกราคม 2 3 1 2 - - 1 1 
2 กุมภาพันธ 1 2 1 2 - - 1 1 
3 มีนาคม 2 3 1 2 - - 1 1 
4 เมษายน 2 3 1 3 - - 1 1 
5 พฤษภาคม 3 4 1 2 - - 1 1 
6 มิถุนายน 4 5 2 4 1 1 1 1 
7 กรกฎาคม 2 3 2 3 - - 1 1 
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8 สิงหาคม 3 4 1 4 - - 1 1 
9 กันยายน 2 1 1 3 - - 1 1 
10 ตุลาคม 2 3 1 2 - - 1 1 
11 พฤศจิกายน 2 2 1 2 - - 1 1 
12 ธันวาคม 3 4 3 5 - - 1 1 
 รวม 28 37 16 34 1 1 12 12 

 
หมายเหตุ  :  เก็บขอมูล เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2557 

 :  วารสารเทอมละ  1  ครั้ง 
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ 
 :  ครู พรธารา แสงศร ี
 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล  แนวทางปฏิบัติ  งานอนามัยโรงเรียน 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555  -  2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดหายา และเวชภัณฑเพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องตน จัดหาและเตรียม

อุปกรณในการปฐมพยาบาลใหพรอมใช 
ตลอดปการศึกษา 

4 ทําบัตรสุขภาพและติดตามผลการรักษาเปนรายๆ ตลอดปการศึกษา 
5 ประสานงานตรวจสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร ของโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
6 ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย แกครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดปการศึกษา 
7 จัดทําสถิติการใชยา และการรับบริการตางๆของครู นักเรียน และบุคลากร

อื่นๆ 
ตลอดปการศึกษา 

8 ประสานงานการบริจาคโลหิต ตลอดปการศึกษา 
9 เผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ ตลอดปการศึกษา 
10 การใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เมื่อไดรับอุบัติเหตุ 

ใหไดรับสิทธิประโยชนตามโครงการประกันอุบัติเหตุ 
ตลอดปการศึกษา 

11 จัดทําฐานขอมูลรายละเอียดของนักเรียนดานสุขภาพ ( น้ําหนัก สวนสูง 
กลุมเลือด ) 

ตลอดปการศึกษา 
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12 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
ที่มา :   งานอนามัย 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตารางแสดงขอมูล ใชบริการหองพยาบาล 
( กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 

จําแนกตามโรค 
เปรียบเทียบปการศึกษา 2554- 2557  ( ตุลาคม - กันยายน ) 

 
ที ่ ชื่ออาการ / โรค ปการศึกษา 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 
1 หู   ตา จมูก 16 12 15 16 
2 ระบบยอย 87 72 75 85 
3 ทองเสีย 41 51 56 78 
4 ปวดทองรอบเดือน 85 100 112 130 
5 ปวดฟน 13 13 14 16 
6 ปวดบวม 25 15 16 18 
7 ปวดศีรษะ 420 398 345 340 
8 ไขหวัด 180 106 120 130 
9 เปนลม 3 1 8 9 
10 ทําแผล 55 53 56 60 
11 ผิวหนัง 6 6 10 12 
12 อุบัติเหตุ 11 9 12 15 
13 โรคอ่ืนๆ 25 15 20 25 
14 นอนพัก 53 38 50 56 
15 สงโรงพยาบาล 1 - -  
                 รวม 1,023 889 909 990 

 
ที่มา   : งานอนามัยโรงเรียน 
 :  ครู  จําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ 
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ตารางแสดงขอมูล  แนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 ใหความรูและรณรงคดานสาธารณสุข ภัยจากสารเสพติด ตลอดปการศึกษา 
4 จัดกิจกรรมรวมกับวัด ชุมชน และหนวยงานราชการที่ใกลเคียง ตลอดปการศึกษา 
5 มีสวนรวมกับวัด ชุมชน และหนวยงานราชการที่ใกลเคียง ตลอดปการศึกษา 
6 สราง ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและองคกรตางๆ ตลอดปการศึกษา 
7 ประสานกับชุมชนในการใหการสนับสนุนโรงเรียนดานตางๆ ตลอดปการศึกษา 
8 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานชุมชนสัมพันธ 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 

ตาราง แสดงขอมูล    ลานกีฬาและออกกําลังกาย 
 (  กลุมงานบริหารทั่วไป) 

 
จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา   2554 – 2557 
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ที ่ เดือน จํานวนครั้ง 
  พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 
1 มกราคม  31 25 29 30 
2 กุมภาพันธ 20 26 25 28 
3 มีนาคม 20 25 26 30 
4 เมษายน 15 16 18 30 
5 พฤษภาคม 31 30 30 31 
6 มิถุนายน 28 24 25 30 
7 กรกฎาคม 30 25 28 31 
8 สิงหาคม 25 26 26 31 
9 กันยายน 26 28 27 30 
10 ตุลาคม 24 20 25 - 
11 พฤศจิกายน 28 15 26 - 
12 ธันวาคม 30 31 30 - 
 รวม 308 291 315 271 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ :  เก็บขอมูลปการศึกษา2557 มกราคม- กันยายน 2557 
ที่มา  :  งานชุมชุนสัมพันธ  
  :  ครู สุดารัตน  ดารากร ณ อยุธยา 
 

ตารางแสดงขอมูล   แนวทางปฏิบัติงานวิทยุสื่อสาร 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2554 - 2556 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานสงเสริมงานใชวิทยุสื่อสาร และกําหนดบุคลากรผูใช

วิทยุสื่อสาร 
ตลอดปการศึกษา 

2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดทําบัญชี ทะเบียนวิทยุสื่อสารรวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณที่

เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
ตลอดปการศึกษา 

4 ซอมบํารุง ดูแล รักษา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณสื่อสาร ทุกชนิดใหอยูใน ตลอดปการศึกษา 
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สภาพพรอมใชงาน 
5 รับ –สง ขอมูลขาวสารทางวิทยุสื่อสารกับ สพฐ. สพท.มัธยมศึกษา เขต 1 

และ หนวยงานภายนอกอื่นๆ 
ตลอดปการศึกษา 

6 รายงานขอมูลขาวสารที่ไดรับทางวิทยุสื่อสารตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานวิทยุสื่อสาร 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตาราง แสดงขอมูล   การใชวิทยุสื่อสาร 
 (  กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป ) 

                            จําแนกตามรายชื่อ / ปฏิบัติหนาที่ / หมายเลขเครื่อง                           
ที ่ หมายเลขเครื่อง รายช่ือครูประจําเครื่อง หนาที่พิเศษในโรงเรียน หมายเหตุ 
1 ปท. 14 / 49 - -  
2 ปท. 15 / 49 นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ หัวหนาวิทยุสื่อสาร  
3 ปท.  - - -  
4 ปท. 17 / 49 นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ ผูชวยรองผูอํานวย

สถานศึกษา 
 

5 ปท. 23 / 49 นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ หัวหนาวิทยุสื่อสาร  
6 ปท. 16 / 49 นางสาวอรุณรัตน    พวงทิพากร ผูชวยรองผูอํานวย

สถานศึกษา 
 

7 ปท. 7 / 38 นายสราวุธ    เชาวไว หัวหนาอาคารสถานที่  
8 ปท. 1 / 37    
9 ปท. 4 / 37    
10 ปท. 6 / 38    
11 ปท. 8 / 38   รับไป10 
12 ปท. 9 / 38 ฝายปกครอง หัวหนาระดับ ม. 1   โดย 
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13 ปท. 10 / 38   แจกใหใน 
14 ปท. 18 /49   กลุม 
15 ปท. 19 / 49    
16 ปท. 20 / 49    
17 ปท. 21 / 49    
18 ปท. 22 / 49    
19 ปท. 13 / 40  นายจิรเพ็ชร   หุนเลิศสกุล พนักงานขับรถ พรอมโมบาย 
20 ปท. 12 / 40 นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ หัวหนาวิทยุสื่อสาร ติดรถ 3/40 
21 ปท. 3 / 37 นายสํารวย   ไทยใหม ยาม  
22 ปท.  2 / 37 นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ หัวหนาวิทยุสื่อสาร  

ที่มา     :   งานวิทยุสื่อสาร 
 :   ครูสมชาย เต็มประสิทธิศักดิ์ 

ตารางแสดงขอมูล  แนวทางปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานโสตทัศนศึกษา ตลอดปการศึกษา 
2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 จัดทะเบียนวัสดุ ครูภัณฑ ของงานโสตทัศนศึกษาใหเปนปจจุบัน ตลอดปการศึกษา 
4 ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูในการผลิตสื่อ วีดิทัศนและอื่นๆ ตลอดปการศึกษา 
5 จัดหาโสตทัศนูปกรณที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาใหเพียงพอ ตลอดปการศึกษา 
6 จัดใหมีระเบียบการใช การบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดความคงทนถาวร และ

ปลอดภัยในการใชงาน 
ตลอดปการศึกษา 

7 จัดทําเอกสารเผยแพรรายชื่อ สื่อ เพ่ือสะดวกในการใชบริการ ตลอดปการศึกษา 
8 บันทึกเสียง ถายภาพ วีดีโอเทป เพื่อการประชาสัมพันธและแสดงผลงาน ตลอดปการศึกษา 
9 สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดใชโสตทัศนูปกรณใหเกิดประโยชนตอ

การเรียนการสอนใหมากท่ีสุด 
ตลอดปการศึกษา 

10 จัดทําบันทึกขอมูล และสถิติการใชโสตทัศนูปกรณ ตลอดปการศึกษา 
11 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
 
ที่มา :   งานโสตทัศนศึกษา 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 

ตารางแสดงขอมูล     หองโสตทัศศึกษา  
(  กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
             จําแนกตามฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรู / ประเภทกิจกรรม 

     ปการศึกษา  2555 – 2557 
ที ่ ฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครั้ง 
  2555 2556 2557 
1 ฝายบริหาร 18 25 25 
2 ฝายวิชาการ 48 50 45 
3 ฝายกิจกรรมนักเรียน 10 15 10 
4 ฝายธุรการ 3 5 4 
5 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 5 9 5 
6 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 6 7 3 
7 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 4 8 1 
8 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 2 6 3 
9 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 2 4 1 
10 กลุมสาระการเรียนรู ศิลปศึกษา 1 5 1 
11 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพฯ 4 5 1 
12 กลุมสาระการเรียนรู พลานามัย 2 6 2 
13 งานกิจกรรมนักเรียน 8 1 10 
14 งานกิจกรรมชุมนุม 7 8 12 
15 งานแนะแนว 15 20 22 
16 หนวยงานภายนอก/อบรม 19 21 10 
17 สมาคมผูปกครอง 15 19 12 
18 กรรมการสถานศึกษา 12 12 12 
 รวม 181 226 179 

 
หมายเหตุ :  ปการศึกษา2557 เก็บขอมูลเดือนมกราคม – กันยายน 2557 
ที่มา    :  หองโสตทัศศึกษา สุวิทย  - ผาสุก เชื้อปญญาวิทย 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

   :  ครู สิทธิเดช  รัตนจันทร 

ตารางแสดงขอมูล   แนวทางปฏิบัติ 
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 – 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดปการศึกษา 

2 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดปการศึกษา 
3 จัดทํารายงานและดําเนินงานตามมติของที่ประชุม ตลอดปการศึกษา 
4 สนับสนุน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
5 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 
 

ตารางแสดงขอมูล    
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 (  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา   2555 – 2557 



160 

 

 

งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
ที ่ เดือน จํานวนครั้ง 
  พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 
1 มกราคม  1 1 1 1 
2 กุมภาพันธ 1 1 1 1 
3 มีนาคม 1 1 1 1 
4 เมษายน 1 1 1 1 
5 พฤษภาคม 1 1 1 1 
6 มิถุนายน 1 1 1 1 
7 กรกฎาคม 1 1 1 1 
8 สิงหาคม 1 1 1 1 
9 กันยายน 1 1 1 1 
10 ตุลาคม 1 1 1 - 
11 พฤศจิกายน 1 1 1 - 
12 ธันวาคม 1 1 1 - 
 รวม 12 12 12 9 

 
 
หมายเหตุ :  เก็บขอมูลปการศึกษา2557 มกราคม- กันยายน 2557 
ที่มา  :   งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  :   ครู ชุดา   บุญอุไร 
 
 
 

ตารางแสดงขอมูล  แนวทางปฏิบัติงานสงเสริม  
และประสานงานการศึกษา 
 (  กลุมบริหารงานทั่วไป  ) 

 
จําแนกตามรายเดือน  /  ปการศึกษา  2555 - 2557 

 
ที ่ รายการ วันที่ปฏิบัติ 
1 วางแผนการดําเนินงานสงเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย 
ตลอดปการศึกษา 

2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดปการศึกษา 
3 สํารวจจัดทําขอมูลความตองการของชุมชน ในการรับบริการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ตลอดปการศึกษา 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

4 ใหบริการดานการศึกษาแกชุมชน ตลอดปการศึกษา 
5 ประสานงานใหชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา 

ดานอุปกรณงบประมาณบุคลแลภูมิปญญาทองถิ่น 
ตลอดปการศึกษา 

6 สงเสริมและเผยแพรความรู เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย
แกชุมชน 

ตลอดปการศึกษา 

7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานสงเสริมและประสานงานการศึกษา 
 :   คําสั่ง 112/2557 
 

ตารางแสดงขอมูล 
 แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช 

 ( กลุมงานบริหารทั่วไป ) 

 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

จําแนกชื่อแหลงเรียนรู  /  ปการศึกษา 2555 – 2557 
 

ที ่ ชื่อแหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน การใช   ( จํานวนครั้ง  ป ) 
  2555 2556 2557 
1 วัดประดูในทรงธรรม 6 5 7 
2 วัดประดูฉิมพลี 4 3 5 
3 วัดสังขกระจาย 6 4 5 
4 วัดทาพระ 2 1 5 
5 วัดราชสิทธ ิ 3 2 1 
6 เมืองทองธานี 4 2 5 
7 พุทธมณฑล 2 2 2 
8 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 2 1 0 
9 วัดไผลอม 2 1 0 
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 รวม 31 21 30 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  เก็บขอมูลปการศึกษา2557 มกราคม- กันยายน 2557 
ที่มา   :  งานสงเสริมและประสานงานการศึกษา 
  :  ครู วรรณพัชร อริยสุนทร 
 

ตารางแสดงขอมูล   การประชุมงานสงเสริมงานการศึกษา 
(  กลุมบริหารงานทั่วไป ) 

 
จําแนกตามรายเดือน / ปการศึกษา   2555 – 2557 

 
ที ่ เดือน จํานวนครั้ง 
  พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 
1 มกราคม  1 1 1 1 
2 กุมภาพันธ 1 1 1 1 
 3 มีนาคม 1 1 1 1 
4 เมษายน 1 1 1 1 
5 พฤษภาคม 1 1 1 1 
6 มิถุนายน 1 1 1 1 
7 กรกฎาคม 1 1 1 1 
8 สิงหาคม 1 1 1 1 
9 กันยายน 1 1 1 1 
10 ตุลาคม 1 1 1 - 
11 พฤศจิกายน 1 1 1 - 
12 ธันวาคม 1 1 1 - 
 รวม 12 12 12 9 
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งานสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

 
 
หมายเหตุ :  เก็บขอมูลปการศึกษา2557 มกราคม- กันยายน 2557 
ที่มา  :   การประชุมงานสงเสริมงานการศึกษาภายใน – ภายนอกระบบ 
  :   ครู วรรณพัชร อริยสุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 
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