
รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
    ประจ าปีการศึกษา  2557                                                                     

บทที ่  1 สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1.1   ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนดอนพุดวทิยา  สังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
1.2   ท่ีตั้ง     121/2 หมู่  2    ต าบลดอนพุด      อ าเภอดอนพุด      รหสัไปรษณีย ์  18210 
        โทรศพัท ์     036 - 395050      โทรสาร   036-395050 
         E-mail :  donphutwitthaya@yahoo.com      Website  : www. Donphutwitthaya.com 
1.3  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
        ผูบ้ริหารโรงเรียน ดอนพดุวิทยา       ต าแหน่งผูอ้  านวยการ นายชวิศ  จิตปุณยพงศ ์   
วฒิุการศึกษา   ปริญญาโท  บริหารการศึกษา    
ไดแ้ต่งตั้งบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  เป็น  5  กลุ่ม  ดงัน้ี 
           1.  นางดวงตา  แสนสวย  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     
           2.  นางสาวสุภาพ   พานิชตระกลู    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
           3.  นายบุญเลิศ   มีฤกิจ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
           4.  นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           5.  นางสาวปฐมา  อ่ิมสมยั  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
1.4  ตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน   รูปดอกพุดและคบเพลิง    
 คบเพลงิไฟ หมายถึง แสงไฟใหค้วามสวา่งแก่โลก ดุจการศึกษาก่อใหเ้กิดปัญญาใหแ้สง 
สวา่งแก่ชีวติ 
 ดอกพุด เป็นดอกไมป้ระจ าโรงเรียน หมายถึง ความสะอาดบริสุทธ์ิ 
1.5   ค าขวญัและปรัชญาโรงเรียน 
 สะอาด สามคัคี ประพฤติดี มีวนิยั ตั้งใจเรียน 
 อพยา ปชชo  สุขขo  โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก) 
1.6   อตัลกัษณ์ 
 ยิม้ ไหว ้อยา่งไทย 
1.7 เอกลกัษณ์ 

       มารยาทงาม 
1.8  วสิัยทศัน์     

โรงเรียนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้
ของชุมชน    บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

mailto:donphutwitthaya@yahoo.com
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1.9 พนัธกิจ      
1. จดัการศึกษาใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. จดัการศึกษามุ่งเนน้ผูเ้รียนมีทกัษะวชิาชีพ  ทกัษะทางสังคมในแบบวถีิไทย 

3. จดัการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทยและปฏิบติั 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและด ารงไวซ่ึ้งประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษพ์ลงังานและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางการศึกษา ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

6. พฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 

พหุปัญญา 

7. พฒันาผูเ้รียนใหจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.10   เป้าประสงค ์
1.  ผูเ้รียนเป็นคนดีของพ่อ แม่ ครู โรงเรียน รักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
2. ผูเ้รียนมีความประพฤติท่ีดีงาม รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ด ารงชีพตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

    3.     ผูเ้รียนมีทกัษะทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    4.      ผูเ้รียนพร้อมกา้วสู่ความหลากหลายในประชาคมอาเซียน 

    5.      ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะทางสังคม ด ารงชีพไดอ้ยา่งมีความสุข ครูบริหารจดัการศึกษา  

ดว้ยความเป็นมืออาชีพ 

 1.11   กลยทุธ ์
1. ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่เกณฑม์าตรฐานสากล  และส่งเสริมความสามารถทาง 

เทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกรักในความเป็นไทย อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพฒันาปัจจยัพื้นฐานใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทั้งระบบใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  เนน้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 



      3 

 

1.12 จุดเนน้ 
1. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหค้ะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ  3 

2. เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนใหมี้ทกัษะวชิาการ  ทกัษะวชิาชีพ  ทกัษะชีวติ  ทกัษะทางสังคม  

มีความพร้อมสู่พลโลก 

3. จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดและพหุปัญญาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดี มีมารยาทงาม   ยิม้ ไหว ้อยา่งไทย 

5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ลดการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ท่ีสูงข้ึน 

6. นกัเรียน  ครู และบุคลากรไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

7. โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

และโรงเรียนพระราชทาน 

1.13  วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
 โรงเรียนเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับเยาวชนทุกคน   ส าหรับโรงเรียนดอนพุดวทิยา  
ต าบลดอนพุด  อ าเภอดอนพุด  จงัหวดัสระบุรี  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนมาเป็นระยะเวลานานกวา่  
55  ปี  โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเพื่อ 

1. เป็นสถานศึกษาส าหรับอบรมสั่งสอนกุลบุตร  กุลธิดาของบุคคลในทอ้งถ่ิน 
2. เป็นศูนยก์ลางความรู้ การศึกษาส าหรับทุกคนในทอ้งถ่ิน 
3. เป็นสถาบนัท่ีสนองตอยแก่เยาวชนในทอ้งถ่ินในการเดินทางท่ีสะดวกและประหยดั 

ค่าใชจ่้าย 
1.14    สถานศึกษา เปิดสอนระดบัการศึกษา    
ปฐมวยั ปฐมวยั-ป. 6 ปฐมวยั‟ ม.3 ปฐมวยั- ม.6 ป.1-ป.6 ป.1‟ม.3 ป.1-ม.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.6 รวม 

- - - - - - - 183 131 314 

 

2.  ข้อมูลนักเรียน  ( 10 มิถุนายน  2557) 
            จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 314      คน 
           „ เพศชาย จ านวน  169      คน 
           „ เพศหญิง จ านวน  145       คน 
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2.1 จ านวนนกัเรียน จ าแนกตามเพศ  และระดบัชั้น 
 
เพศ อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

ชาย - - - - - - - - - - 
หญิง - - - - - - - - - - 

                                          
เพศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ชาย 29 46 31 24 17 22 169 
หญิง 22 33 22 25 21 22 145 

 
2.3 จ านวนนกัเรียนเฉล่ียต่อห้องเรียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
„ ระดับปฐมวยั 
      นอ้ยกวา่ 20 คน : หอ้ง                             20 ‟ 25 คน : หอ้ง                         30 คนข้ึนไป : หอ้ง 
„ ระดับประถมศึกษา 
       นอ้ยกวา่ 30 คน : หอ้ง                         30 ‟ 35 คน : หอ้ง                          35 คนข้ึนไป : หอ้ง 
„ ระดับมัธยมศึกษา 
     นอ้ยกวา่ 40 คน : หอ้ง                         40 ‟ 45 คน : หอ้ง                                      45 คนข้ึนไป : หอ้ง 
                          

3.  ข้อมูลบุคลากร 
      3.1  จ านวนบุคลากร   จ  าแนกตามหนา้ท่ี    เพศ   ระดบัการศึกษา   อาย ุ  และประสบการณ์ 
 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดบัการศึกษา อายเุฉล่ีย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย 
 

หญิง ต ่ากว่า 
 ป.ตรี 

ป.ตรี 
 

สูงกว่า 
ป..ตรี 

นอ้ยกว่า 
30ปี 

30 ‟ 50ปี มากกว่า 
50 ปี 

นอ้ยกว่า 
10 ปี 

11‟20 ปี มากกว่า 
20 ปี 

ผูอ้  านวยการ  1 - - - 1 - - 1 1 - - 
รองผูอ้  านวยการ - - - - - -  - - - -  - 
ครูประจ าการ 5 11  - 14 2 1 7 8 2 3 11 
ครูอตัราจา้ง 1 4  - 5 - 4 1 - 5 - - 
นกัการ/ ภารโรง 2 - 2 - - - - 2  - 1 1 
เจา้หนา้ท่ีส านกังาน -  - -  - -  - - - - - - 
อ่ืน ๆ 1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  1 

รวม 10 15 3 19 3 5 8 12 8 4 13 
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3.2 จ านวนครูท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก        21       คน   (ร้อยละ  100   ของจ านวนครูทั้งหมด) 
3.3 จ านวนครูท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก แต่ไดส้อนตามความถนดั  -    คน (ร้อยละ -  ของจ านวน
ครูทั้งหมด)  
หมายเหตุ  ครูท้ังหมด หมายถึง ครูปฏิบัติการสอน ท้ังท่ีเป็นครูประจ าการและครูอัตราจ้าง 
สัดส่วนของจ านวนนกัเรียน : ครู   15 : 1 
สัดส่วนของจ านวนนกัเรียน : หอ้ง    29  :  1                 มีจ  านวนครูครบชั้น 
ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย   18   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
4. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานที่ 
   4.1  อาคารสถานท่ี/บา้นพกัครู 

ที่ อาคาร จ านวน (หลงั) 

1 อาคารเรียน (รวมอาคารท่ีขอร้ือถอน) 2 
2 โรงฝึกงาน 1 
3  หอประชุม 1 
4  บา้นพกัครู 5 
5 อาคารชัว่คราว - 

รวม 9 
 

     4.2  หอ้งเรียน/หอ้งปฏิบติัการ/หอ้งพิเศษ 

ที่ สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพเิศษ รวม    

1 อาคารเรียน 1   6 5 5 16 
2 อาคารเรียน 2 4 3 2 9 
3 โรงฝึกงาน 1 1 1 - 2 
4 อาคาร 55 ปี ดอนพุดวทิยา  - - 3 3 
5 ศูนยว์ทิยาศาตร์พื้นฐาน - - 1 1 

รวม 11 9 11 31 
 

 *หอ้งพิเศษ หมายถึง หอ้งท่ีใชบ้ริหารงาน เช่น หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หอ้งกลุ่มงาน 
หอ้งประชุม เป็นตน้ 
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    4.3  สถานท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน 

ที ่ สถานทีเ่รียน จ านวน 

1 หอ้งท่ีใชเ้รียน 11  หอ้ง 
2 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
3 สนามบาสเกตบอล 1   สนาม 
4 สนามตะกร้อ 1   สนาม 
5 สนามฟุตซอล 1  สนาม 

 

   4.4 หอ้งน ้า-หอ้งส้วม 

ที่ อาคาร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชาย

(ห้อง) 
นักเรียนหญงิ

(ห้อง) 
รวม 

1 อาคารเรียน 1   2  -  - 2 
2 อาคารเรียน 2  2  -  - 2 
3 หอประชุม  - 3 3 6 

รวม 4 3 3 10 
 

5.  สภาพชุมชนโดยรวม 
5.1   การศึกษาของผูป้กครอง (คิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผูป้กครองนกัเรียนทั้งหมด) 

ต ่ากวา่ ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ ปริญญาตรี หมายเหต ุ

303 11 - - 
 

5.2 อาชีพหลกัของผูป้กครอง  
อาชีพ 

 
                                              อาชีพหลกัของผูป้กครอง(เขียนเคร่ืองหมาย     ในช่อง) 
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกวา่ ร้อยละ 80 

รับราชการ      

คา้ขาย      

เกษตรกร      

รับจา้ง      

พนกังานรัฐวสิาหกิจ      

อ่ืนๆ      
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5.3 ศาสนาท่ีผูป้กครองนบัถือ (เขียนเคร่ืองหมาย     ในช่อง) 
 

ศาสนา 
 

ศาสนาท่ีผูป้กครองนบัถือ  
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกวา่ ร้อยละ 80 

พทุธ      
คริสต ์ -     
อิสลาม      

ฮินดู -     
ซิกซ์ -     

อ่ืนๆ -                                      

 
5.4 รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครอง ต่อครอบครัว ต่อปี (จ านวนครอบครัว) 
 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 2,0000‟30,000 บาท 3,0001-40,000 บาท มากกวา่ 40,000 บาท 

89 112 89 24 

 
6. โอกาสและข้อจ ากดัของสถานศึกษา 

รายการ 

โอกาส ร้อยละ ข้อจ ากดั ร้อยละ 
สถานศึกษาเป็นโรงเรียนมธัยมประจ าอ าเภอ  
เขา้ร่วม โครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  
ไดรั้บงบประมาณช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากการเขา้
ร่วมโครงการสามารถน ามาพฒันาสถานศึกษา
ได ้  วดัใหค้วามช่วยเหลือดา้นเป็นสถานท่ีเขา้
ค่ายอบรมธรรมะใหก้บัผูเ้รียน พระสงฆม์าช่วย
สอนพระพทุธศาสนา   สภาพแวดลอ้มภายใน
เป็นจุดแขง็  โครงสร้างการบริหารงานชดัเจน 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความ
สามคัคีท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ การ
บริหารดา้นงบประมาณมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศในสถานศึกษาเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 
 

 
- 

ลกัษณะชุมชนดอนพดุเป็นชุมชนชนบท
ประชากรมีระดบัการศึกษาค่อนขา้งต ่า  
รายไดน้อ้ย  ประกอบอาชีพท านาและ
เกษตรกรรม มีรายไดต้่อครอบครัว
ค่อนขา้งต ่า  ผูเ้รียนมีปัญหาครอบครัว
แตกแยก ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
ครอบครัวใดท่ีมีฐานะดีก็จะส่งบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนใหญ่ซ่ึงอยูร่อบ
ขา้งโรงเรียนดอนพดุวทิยา  ส่งผลให้
โรงเรียนดอนพดุวทิยาไม่มีโอกาส
คดัเลือกนกัเรียนจึงท าใหโ้รงเรียนตอ้งรับ
นกัเรียนท่ีเรียนปานกลางถึงระดบัเรียน
อ่อนเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษา 
 

 
- 
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7. ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร  (งบประมาณ  ปี 2557 ) 

7.1 งบประมาณ (รับ ‟ จ่าย ) 
รายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา งบพฒันาวชิาการ  

รายรับ รายจ่าย จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

14,268,689.24 14,472,300,30 551,580 70 
 

7.2 ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์  
จ านวนคอมพวิเตอร์ในโรงเรียน 

ใช้ในการบริหาร ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการสืบค้น รวมทั้งส้ิน 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวนเคร่ือง 

9 10.3 51 58.6 27 31.1 87 
 

8. แหล่งเรียนรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่นและการใช้  
     8.1   หอ้งสมุด 

สถานศึกษามพีืน้ทีห้่องสมุด 
       

               ห้องสมุดแยกเป็นอาคารต่างหาก 

 
    น้อยกว่า 3 ห้องเรียน 

 

            3-5 ห้องเรียน 
      

    หอ้งสมุดโรงเรียนมีขนาด    1,400  ตารางเมตร  มีระบบ e-library   5  เคร่ือง  มีมินิเธียเตอร์ 
ส าหรับนกัเรียนจ านวน  25 ท่ีนัง่   จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุดมีทั้งหมด 3,000 เล่ม  สถิติการใช้
หอ้งสมุดของนกัเรียน   200  คน 
 

  8.2   ปราชญช์าวบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หรือผูท้รงคุณวฒิุ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู
หรือนกัเรียนในปีการศึกษา 2557  ไดแ้ก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา รายละเอยีด 
1. นางสาวสมใจ   จนัทร์เงิน งานประดิษฐ์ การท าดอกไม ้ใบตอง พานพุ่มบายศรี และอ่ืน ๆ 
2. นายธรรมนูญ        เอิบกมล งานประดิษฐ์ การท าหวัโขน 
3. นายธนบดี      เช่ือมขุนทด กีฬาไทย ศิลปการป้องกนัตวัทุกประเภท 
4. นางสายสร้อย    ภมร งานจกัสาน งานจกัสานไมไ้ผ ่ประเภท ฝัด กระจาด ตะกร้า อ่ืน ๆ 
5. นายมัง่    ภมร แพทยแ์ผนไทย มีความรู้ดา้นสมุนไพร รักษาโรคจากสัตวฺมีพิษพน่ เป่า 
6. นายทองสุข  ดาวเรือง แพทยแ์ผนไทย มีความเช่ียวชาญเร่ืองการท าคลอดแบบโบราณและเรียนรู้

จากรพ. ศิริราช 
7. นางสาวล าพนู  อ ามะฤทธ์ิ งานประดิษฐ์ มีความสามารถในการหล่อทองเหลืองเป็นรูปต่าง ๆ เช่น 

สัตว ์ แจกนั ขนั พระพุทธรูป  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา รายละเอยีด 
8. นายประจวบ   โพธ์ิพืช ดนตรีไทย ความสามารถดา้นดนตรีไทย ประเภท องักะลุง  ระนาด 

และเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ 
9.นายประยทุธ   ผดุงไพร พืชสมุนไพร ส่งเสริมการรวมกลุ่มปลูกพืชผกั  พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ 
10.นายสง่า     หินหนูแกว้ งานประดิษฐ์ ประดิษฐด์อกไมจ้นัทน์  จกัสาน ไมไ้ผ ่
11.นางอรพรรณ  พนัธ์แกว้ อาหาร,งูเห่า สาธิตการจบังูเห่า  และประกอบอาหารจากงูและอาหารป่า 
12. พระมหาวรีชยั ฐานิสสโร งานผกูผา้ งานผกูผา้ประดบัอาคาร สถานท่ี 
13. นางยพุิน   ทองจุล ถนอมและแปร

รูปอาหาร 
ยา่งปลาทุกชนิด 

8.นายบุญสม       สิงห์ทะยาน ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างอุตสาหกรรม  อ๊อก  เช่ือม กลึง 

9.นางนวรัตน์         แพงไตร อาหารแปรรูป การท าอาหารแปรรูป 
10. นางฉนัทนา     ดารา อาหารแปรรูป การท าอาหารแปรรูป 
11. นายประเวช     อุ่นจนัทร์ สมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบา้น ประเภทสมุนไพรและยารักษาโรค 
12. นางวนัเพญ็     สีเขียวแดง ตดัเยบ็ ตดัเยบ็เส้ือผา้  ผา้ไทย ผา้ลายดอก 
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9.โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 แหล่งเรียนรู้ภายใน ( นอกจากหอ้งสมุด ) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียนพร้อมทั้ง
สถิติการใชด้งัตารางต่อไปน้ี 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้
จ านวนคร้ัง/

ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้
จ านวนคร้ัง/

ปี 
1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 
3. หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 
4. หอ้งภาษาต่างประเทศ 
5. หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 
6. หอ้งปฏิบติัการเคมี 
7. หอ้งปฎิบติัการฟิสิกส์ 
8. หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 
9. โรงฝึกงาน(ห้องดนตรี) 
10. หอ้งเรียนอุตสาหกรรม 
11. หอ้งเรียน L.D. 
12. หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
13. หอ้งจริยธรรม 
 
จ านวนห้องปฏิบติัการ 
 8  หอ้ง 

800 
420 
400 
600 
540 
540 
540 
600 
360 
360 
120 
120 
120 

1. วดัดอนพุด 
2.วดัดอนทอง 
3. สระบุรีเทคนิคคอนกรีต 
4. เซนทาโก 
5. สวนฝร่ังชาววงั 
6. กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ 
7. สวนปาลม์ 
8. โรงกลึง  นายสม   สิงห์ทะยาน 
9. แช่อ่ิมผลไม ้
10. ผลิตน ้าผลไม ้
11. ศูนยเ์พื่อนพึ่ง(ภา)เทศบาลต าบล
ดอนพุด 
12. บา้นสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค ์
13.ส านกัปฏิบติัธรรมแสงธรรมส่อง
ชีวติ 
14. ค่ายลูกเสือนวภพ 

4 
4 
2 
2 

10 
5 
2 

60 
10 
10 
4 
 

60 
36 

 
36 

 
 

9. เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
9.1  เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน 
รางวลัเกยีติยศของครู นักเรียนและ สถานศึกษาปีการศึกษา 2556 

1. นางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด ไดรั้บรางวลัผลงานการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best of the best 
Practices) ในการแสดงผลงานทางวชิาการ “ Lab School Symposium 2013” ระดบัประเทศ  
ณ โรงแรมวรบุรี  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  วนัท่ี  9  สิงหาคม 2556 

2. นางสาวสมพิศ   เผอืกสอาด เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานหมอนสุขภาพลดโลกร้อนนาโน
เทคโนโลยไีดรั้บคดัเลือกให้แสดงผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในงาน Best of the best Practices 
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ฉลอง 1 ทศวรรษ  กบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาและประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียนในฝันท่ี
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน พทัยา  จงัหวดัชลบุรี  วนัท่ี 4 ‟ 7  กนัยายน  2556 

3. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกลู     นางสาวสุภาภรณ์ ช่ืนอารมย ์    นางสาวพจนีย ์  
 ป้อมเรือง     นางสาวชูชีพ    ศรีโชติ      นางสาวสมถวลิ  คลา้ยกรุด    และนางสาวปฐมา  อ่ิมสมยั  
ไดรั้บเกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู  จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

4. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดัสมุทรสาคร    ไดแ้ก่  
เด็กชายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์ 

5. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัจดัสวนแกว้   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดัเพชรบุรี   ไดแ้ก่  
นางสาวกุลธิดา  กนัสกุล      นางสาวชนาพร  ดาวลอย และ   นางสาวเนตรนภา  เทพพิทกัษ ์

6. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัระนาดทุม้   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดัสมุทรสาคร    ไดแ้ก่  
 เด็กชายมงคล  ค างาม 

7.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดัสมุทรสาคร    ไดแ้ก่  
เด็กชายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์ 

8. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก   ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดัสมุทรสาคร    ไดแ้ก่  
เด็กชายอุดม สุขละมา้ย 

9. นักเรียนได้รับรางวลัเข้าร่วมการแข่งขัน การอ่านเอาเร่ือง (อ่านในใจ)   ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับภาค จงัหวดั
เพชรบุรี    ไดแ้ก่ นางสาวดาว  ช านาญจิตร์ 

10. นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลศิ เซปัคตะกร้อหญิง อายไุม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขนักีฬา
จงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่  เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา        เด็กหญิงรภีพร  อินทร์เอ่ียม     
เด็กหญิงสกุลธิดารัตน์ ประดบันิล    เด็กหญิงนภสัสร โคกเพช็ร  และ เด็กหญิงศศิมาพร วดัแกว้ 

11. นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลศิ เปตอง ชาย ประเภททีม  อายไุม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขนั
กีฬาจงัหวดัสระบุรีเกมคร้ังท่ี 11 ไดแ้ก่  นายนฤพล  แกว้นิล      นายกรนุรักษ ์ปัญญาผล       
และนายชาญชยั  ส ารวล 

12. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนักระโดดไกล ชาย รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี ใน
การแข่งขนักีฬาจงัหวดัสระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่  เด็กชายศราวฒิุ  สิงห์แรง   
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              13. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 
ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  เด็กหญิงชิดชนก  อสัมภินนพงษ ์ เด็กหญิงนาตยา กระปุกนาค   
และ เด็กหญิงศิริลกัษณ์  โรจนาจีระกุล 

14. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่  นางสาวจนัทิมา  รัตนะ 

15. นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลศิ ตะกร้อลอดบ่วงชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขนักีฬา
จงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่  นายฐาปกรณ์  ผลทิพย ์    นายนฤพล  แกว้นิล   นายธีรภทัร  
ผดุงชาติ   นายโชคชยั  จนัทนะ   นายอนนัต ์ เฉลิมบุญ      นายวสันต ์  เรืองเวหา    
และนายจิรายสุ  กองคุณ  
              16. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่  เด็กชายมงคล  ค างาม 

 17. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ร ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 
ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  นางสาวปิยวรรณ  คงทอง 

 18. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัประดิษฐข์องใช้
จากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  นายโชคชยั  จนัทนะ  นายอุดมศกัด์ิ เอ่ียมสุดใจ   
 และนายเทพทตั   พงษพ์านิช 

 19. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัการประกวดขบั
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่ก าหนดระดบัชั้น ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ เด็กหญิงนฐัพร  เทียนเงิน 

20. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 2)  การแข่งขนัการประกวด
หนงัสือเล่มเล็ก  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  นางสาวบวัอรุณ  ศรีเหรา  นางสาวพรทิพย ์ ภู่พลบั   
และนางสาวศุภนิดา  บานเยน็ 

21. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง (รองชนะเลิศอนัดบั 2)  การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ เด็กชายกิตติชยั ผดุงแพทย ์    เด็กหญิงกุสุมา  สาทอง     เด็กชายธรรมรัตน์ 
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 สิงหฤกษ ์   เด็กชายธีรภทัร์  บุญชู     เด็กหญิงปทุมวดี  จ  าเนียรสุข     เด็กหญิงมณีรัตน์  วงษากอ้   
เด็กหญิงวราภรณ์  เฉลยขวญั    เด็กชายสินชยั  สมญาณ     เด็กชายอิทธิพล ต่ายสิน   
และเด็กหญิงเนตรนภา  ส่วางภกัดี 

22. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัประดิษฐ์ของใชจ้ากวสัดุธรรมชาติ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่  เด็กหญิงรัตตะวนั   ดวงเพช็ร   เด็กหญิงวชัราพร  วงษเ์มือง  และเด็กชายอมรเทพ  สงฆช์าติ 

23. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั   
ไดแ้ก่  นายมณฑล  บุญเหลือ  และนายเจตริน ส่วาง 

24. นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิ อนัดับ 1 เปตองชาย ประเภทเด่ียว อายไุม่เกิน 18 ปี 
ในการแข่งขนักีฬากีฬาจงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่  นายนฤพล   แกว้นิล    
             25. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัวิ่ง 3000 เมตร ชาย รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  
ในการแข่งขนักีฬากีฬาจงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่   นายวรัิช   พนัธ์แยม้ 
              26. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัวิ่งผลดั 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายไุม่เกิน  
18 ปี  ในการแข่งขนักีฬากีฬาจงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่   นายฐาปกรณ์  ผลทิพย ์     
นายโชคชยั จนัทนะ      นายภาณุ  บุญลือ  และ    นายมณฑล  บุญเหลือ 

27. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัการขบัร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่ เด็กหญิงพนาวรรณ  พนัธ์ุนอ้ย 

28. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัซูโดกุ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงสิริวนา   สิงห์เถ่ือน 

29. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน (รองชนะเลิศอนัดบั 1)  การแข่งขนัการขบัร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั     เด็กหญิง รัตนา   พบความสัจ 

30. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน   การแข่งขนั Crossword  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  
นางสาวมณีรัตน์   นิลกรณ์ 

31. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่ นางสาวแจ่มนภา  หมายมัน่ 
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32. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นางสาวชนิกานต ์ ชูโอชา   และนางสาวนนัทวรรณ ชมบุญมี 

33. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั  ไดแ้ก่ นางสาวชมพนุูช  ชมวนา และนางสาวอาทิมา  แกว้กลู 

34. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง (อ่านในใจ) ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงกลัยาณ   คเชนทระภคั 

35. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการเขียนเรียงความและคดัลายมือ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นางสาวมินตรา  นุ่มปรางค ์

36. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science  
Show) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่ นางสาวสุภาพร บุญเลิศ  นายชินดนยั พฒันา และ นายมงคล พึ่งพะลยั 

37. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงขวญัชนก   เอ่ียมสุดใจ  และเด็กชายวรีภทัร  แจง้วจิิตร์ 

38. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
นายภานุ  บุญลือ และ นางสาวนาตยา  โสภา 

39. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ เด็กชายศฤงคาร  ดีนาน  และเด็กชายโกวทิ  สาริการินทร์ 

40. นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 เปตองหญิง ประเภททีม อายไุม่เกิน 18 ปี 
ในการแข่งขนักีฬากีฬาจงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่   นางสาวสุกญัญา  ซ่อนกล่ิน    นางสาว
ดาว  ช านาญจิตร์     นางสาวกาญจนา เกษกานดา   และนางสาวมินตรา  นุ่มปรางค ์
               41. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัวิง่ 800 เมตรหญิง รุ่นอายไุม่เกิน 
 16 ปี ในการแข่งขนักีฬากีฬาจงัหวดั สระบุรีเกมคร้ังท่ี 11  ไดแ้ก่   เด็กหญิงวศิลัยา  คุณทะวงษ ์  
              42.  นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่ นางสาวพชัรา ค ามี 
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43. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่   
เด็กหญิงบุษยรัตน์  ทรงงาม  เด็กหญิงศศิมาพร  วดัแกว้ และ เด็กหญิงโยสิตา  เงินเหรียญ 

44. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัการแข่งขนัคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่  เด็กหญิงนภาวรรณ   สิทธิจารย ์  และเด็กหญิงยพุิน  ค  าพนัธ์ 

45. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัซูโดกุ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนั
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่ นายลิขิต   เกิดกิจ 

 
รางวลัเกยีติยศของครู นักเรียนและ สถานศึกษาปีการศึกษา 2557 

1. โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนต้นแบบพลงังานเพือ่ชีวติ ลดโลกร้อน  ด้วยวถิี 

พอเพยีง   ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. นายชวศิ  จิตปุณยพงศ ์ไดรั้บรางวลัผู้บริหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557  จากสมาคม 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
3. นายชวศิ   จิตปุณยพงศ ์ไดรั้บรางวลัการประกวดนวตักรรมการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อ 

ความย ัง่ยนืระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2557 ประเภทผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพ ด ี
4. ครูสมพิศ   เผอืสอาด ไดรั้บรางวลัการประกวดนวตักรรมการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อ 

ความย ัง่ยนืระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2557  ประเภทครูผูส้อน  ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 
อนัดับ 1 

5. ครูดวงตา  แสนสวย   ครูสุภาภรณ์  ช่ืนอารมย ์  ครูสุภาพ   พานิชตระกลู  ครูถนอม    
สุ่นประเสริฐ   ครูพจนีย ์  ป้อมเรือง ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี”  ประจ าปี 2557 
จากคุรุสภา ในวนัครูท่ี  16   มกราคม  2558 

6.  นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัระนาดทุม้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั  
ไดแ้ก่  นายธีรภทัร์   บุญชู 

7. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั  
ไดแ้ก่  นายอุดม   สุขละมา้ย 

8. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี   
และ ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  นายมงคล  ค างาม 
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9. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 
ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาวยพุิน   ค  าพนัธ์ 

10. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี และระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่  นางสาวรัตตะวนั   ดวงเพช็ร 

11. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน 
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี  และระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายศราวุฒิ    อินสุวรรณ์ 

12. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัระนาดทุม้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี และระดบัจงัหวดั    
ไดแ้ก่   เด็กหญิงฐิติมา   กองปัญญา 

13. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัโครงงานคุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี และ
ระดบัจงัหวดั      ไดแ้ก่  นายธีรภทัร  ผดุงชาติ   นางทกัษิณ   เหล่ียมแฉ่ง    นายอุดมศกัด์ิ  เอ่ียมสุดใจ   
นางสาวชนิกานต ์   ชูโอชา   นางสาวศิริลกัษณ์  ภู่ระยา้ 

14. นักเรียนได้รับรางวลัเข้าร่วม การแข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง(อ่านในใจ) ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดันนทบุรี และ
ระดบัจงัหวดั   ไดแ้ก่  นางสาวกนกวรรณ  สุพนัทมาตย ์

15. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง(อ่านในใจ) ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงสิริวนา   สิงห์เถ่ือน 

16. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงตนัลีซีน  สุขสุศกัด์ิ   เด็กหญิงนิศาชล  ค าชาติ  เด็กหญิงสืบสาย  แสงวภิาค 

17. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ เด็กหญิงชุติมา  หมายมัน่  เด็กหญิงปาริชาติ  พุม่ทบัทิม  เด็กหญิงศศิมาพร   วดัแกว้ 

18. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ เด็กหญิงปนิดา   ปราศรัย 
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19. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 
ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ นางสาวชมพนุูช   ชมวะนา   นายเทพทตั   พงษพ์านิช 

20. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นายเจตริน  ส่วาง    นายมณฑล  บุญเหลือ 

21. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติใน 
ทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่  เด็กหญิงชณัยาภรณ์   หมายมัน่   เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทะเสย ์ เด็กหญิงวชัราพร 
วงษเ์มือง 

22. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติใน 
ทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่  นายวรวทิย ์  รุ่งเลิศสกุล    นายสุรพล  กองโอสถ   นายอโนชา   กองโอสถ 

23. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่  เด็กหญิงกนกพร   ค  ามี 

24. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการ 
เรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
จังหวดั    ไดแ้ก่ นางสาวยพุิน   ค  าพนัธ์ 

25. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัประกวดมารยาทไทยระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ เด็กหญิง
ธนวรรณ  ชมบุญมี   เด็กชายนทัธพงศ ์ ท่านดัที 

26. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัประกวดมารยาทไทยระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ นายธีรศกัด์ิ 
ตรีศรี  นางสาวอาทิมา  แกว้กลู 

27. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64  ระดับจังหวดั   ไดแ้ก่   
นางสาวจนัทิมา   ดาวลอย 

28. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64  ระดับจังหวดั   ไดแ้ก่   
นางสาวรัตตะวนั   ดวงเพช็ร 
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29. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ระดบัชั้น 

มธัยมศึกษา ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64  ระดับจังหวดั   ไดแ้ก่   
นายกิตติชยั  ผดุงแพทย ์  นางสาวจนัทิมา   รัตนะ  นางสาวฐิติมา  กองปัญญา   นายธรรมรัตน์ 
สิงหฤกษ ์    นายธีรภทัร์  บุญชู    นายมงคล  ค างาม   นางสาวรัตตะวนั  ดวงเพช็ร    
นายวรีะวฒัน์   อยูเ่ยน็   นายศราวฒิุ   อินสุวรรณ์   นายสมพร   แกว้มณีวงษ ์  นายสุรเดช  เรืองฤทธ์ิ 
นายอุดม   สุขละมา้ย 

30. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการเขียนเรียงความและคดัลายมือระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
นางสาวสุทตัตา  ฉตัรแกว้ 

31. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการเขียนเรียงความและคดัลายมือระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
นางสาวณฐัสุดา  ไทยมานิตย ์

32. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการแสดงวทิยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ เด็กหญิงชิดชนก  อสัมภินนพงษ ์   เด็กชายณฐัพล   สีนวล  เด็กหญิงพนิตพร  ถมปัด 

33. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการแสดงวทิยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นางสาวกลัยาณะ  คะเชนทระภคั  นางสาวปวนัรัตน์  มะลิแยม้  นางสาวศุพฒัตา ออกเอก 

34. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ 
นายมงคล  ค างาม 

35. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นางสาวคณารัตน์   เมืองจนัทร์ 

36. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัประกวดหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  
นางสาวบวัอรุณ  ศรีเหรา   นางสาวพรทิพย ์  ภู่พลบั   นางสาวศุภนิดา   บานเยน็ 

37. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    
ไดแ้ก่ นายธนกร  ผดุงภกัด์ิ  นางสาวนนัทวรรณ  ชมบุญมี 
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38. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัคณิตคิดเร็ว ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  
นางสาวพชัรา  ค ามี 

39. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัศาตร์คณิตในชีวติประจ าวนั ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่ เด็กชายกิตติชยั   แจง้พนัธ์   เด็กชายขจรศกัด์ิ  เอ่ียมสุดใจ 

40. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัทองอาขยานท านองเสนาะ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่ เด็กหญิงภทัชวตัน์   
เอ่ียมสุวรรณ์ 

41. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนักิจกรรม Spelling Bee  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน์  เสาโท 

42. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่  
นายฐิติกร  เทียนเงิน   นายอธิวฒัน์   สิงนิกร 

43. นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั     ไดแ้ก่  
นางสาวปานทอง   นาคศรีคร้าม  นางสาวอุษา   แกว้ใส 

44. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัประกวดหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับจังหวดั    ไดแ้ก่  
นายกิตติชยั  ผดุงแพทย ์   นายอมรเทพ   สงฆช์าติ   นางสาวโยษิตา   เงินเหรียญ 
ประเภทกฬีา 

1. นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ในการแข่งขนัเซปัคตะกร้อหญิง อาย ุ14 ปี 
ในการแข่งขนักีฬาสระบุรีเกมคร้ังท่ี 12   

2. นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ในการแข่งขนัเปตองชาย อาย ุ18 ปี 
ในการแข่งขนักีฬาสระบุรีเกมคร้ังท่ี 12   
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9.2 โครงการดีเด่นของสถานศึกษาทีป่ระสบความส าเร็จ 
 

ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลงักาย สม ่าเสมอ     
1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนมีน ้าหนกั 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน   
1.3  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกั
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด
ใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ   
1.4 เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง  มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม   
 1.5  เพื่อใหผู้เ้รียนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น  
 1.6 เพื่อใหผู้เ้รียนสร้าง
ผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/ 
นาฎศิลป์ กีฬา / นนัทนาการ
ตามจินตนาการ   

โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วม
แข่งความสามารถทางดา้นวชิาการต่าง ๆ 
จนไดรั้บรางวลัมากมาย  ดงัรายการต่อไปน้ี 
1.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัโครงงานคุณธรรม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี และระดบัจงัหวดั       
2.นักเรียนได้รับรางวลัเข้าร่วม การแข่งขนั
การอ่านเอาเร่ือง(อ่านในใจ) ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี และระดบัจงัหวดั    
3.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง(อ่านในใจ) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
64 ระดบัจงัหวดั     
4.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั 
5.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐร์ะดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

  6.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
7.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
8.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
9.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
10. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการเล่านิทานประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 11.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัประกวดมารยาทไทยระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
12.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัประกวดมารยาทไทยระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
13.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัการเขียนเรียงความและคดัลายมือ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนั
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
14.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัการเขียนเรียงความและคดัลายมือ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 
ระดบัจงัหวดั     
15.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัการแสดงวทิยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 
ระดบัจงัหวดั     
16.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัการแสดงวทิยาศาสตร์ (Science 
Show)ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ัง 
ท่ี 64 ระดบัจงัหวดั  
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

  17.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัประกวดหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
18.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
19.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  
การแข่งขนัคณิตคิดเร็ว ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
จังหวดั     
20.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  
การแข่งขนัศาตร์คณิตในชีวิตประจ าวนั 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
21.นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัทอง
อาขยานท านองเสนาะ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั    
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

    22.นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนั
กิจกรรม Spelling Bee  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั      
23.นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัตอบ
ปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั      
24.นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขนัตอบ
ปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั      
25.นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนั
ประกวดหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบั
จงัหวดั     
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อสร้างความตระหนกัให้
นกัเรียนและบุคลากรเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
2. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ 
บุคลากรและนกัเรียนใหค้วาม
ร่วมมือในการอนุรักษพ์ลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
พลงังานเพื่อชีวติ   ลดโลกร้อน
ดว้ยวถีิพอเพียงของบริษทัผลิต
ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงพลงังานและ
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. น าเสนอโครงการเพื่อเป็น
โรงเรียนตน้แบบ พลงังานเพื่อ
ชีวติ  ลดโลกร้อนดว้ยวถีิ
พอเพียง ระดบัประเทศ 

-โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกให้เป็นโรงเรียน
ตน้แบบ พลงังานเพื่อชีวติ   ลดโลกร้อน
ดว้ยวถีิพอเพียง  จากบริษทัผลิตไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) กระทรวงพลงังานและ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

3. พฒันาประสิทธิภาพการ 
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ทีเ่น้นทกัษะด้านศิลปะ 
ดนตรี  กฬีา 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กาย สม ่าเสมอ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสร้างผลงาน
จากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตร/นาฎศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการตามจินตนาการ 
 
 

โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วม
แข่งความสามารถทางดา้นศิลปะ / 
ดนตรี  กีฬา และวชิาการต่าง ๆ จนไดรั้บ
รางวลัมากมาย  ดงัรายการต่อไปน้ี 
ประเภทกฬีา 
1.นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 
1 ในการแข่งขนัเซปัคตะกร้อหญิง อาย ุ14 
ปีในการแข่งขนักีฬาสระบุรีเกมคร้ังท่ี 12   
2.นักเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 
1 ในการแข่งขนัเปตองชาย อาย ุ18 ปี 
ในการแข่งขนักีฬาสระบุรีเกมคร้ังท่ี 12   
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

  ประเภทศิลปะ ดนตรี 
1. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัระนาดทุม้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั 
2. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั  
3.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั  
4.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั   
5.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับภาค จงัหวดั
นนทบุรี และระดบัจงัหวดั   
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
  6.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดับ
ภาค จงัหวดันนทบุรี  และระดบัจงัหวดั   
7.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
64 ระดบัจงัหวดั     
8.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การ
แข่งขนัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท
หญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64 ระดบัจงัหวดั     
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9.3 โครงการ / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงและยกระดับ 
 
ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีผลการ
ทดสอบระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

 

จากการท่ีโรงเรียนรับนกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนระดบัปานกลางถึงระดบัอ่อนเขา้ศึกษา
ต่อ ท าให้โรงเรียนประสบปัญหาเร่ือง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน  แต่โรงเรียนก็พยายาม
แกไ้ขจุดบกพร่องดงักล่าวดว้ยวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 
1. จา้งวทิยากรภายนอกมาสอนเสริม 
O-NETใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยจดัสอนทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ 
3. ครูประจ าวชิามีการสอนเสริม
นอกเหนือจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเสริมกบั
วทิยากรภายนอก ในช่วงเชา้ก่อนเขา้เรียน
และในช่วงวนัหยดุ 
4. ครูปรับเปล่ียนวธีิการวดัและประเมิน  
ผลอยา่งหลากหลาย  ใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
สติปัญญาและความสามารถของนกัเรียน 
5.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดักิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถทางดา้นวชิาการใหแ้ก่
ผูเ้รียนเพื่อให้รู้จกัคิด วิเคราะห์ คน้พบความ
ถนดัและความสามารถของตน 
6. ผลิตส่ือการเรียนการสอนระดบัชั้น 
ม.1 ‟ ม. 6 
7. จดัแข่งขนัทกัษะวชิาการเพื่อส่งเสริม
ทกัษะความรู้ 
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10. การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    10.1 แนวคิดหลกัการบริหารโรงเรียน 

1. ยดึหลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. ยดึหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน School Based Management (SBM) 
3. น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารโรงเรียน 

    10.2 นโยบายการจัดการศึกษา 
       1.   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 
       2.   จดัการเรียนรู้เนน้ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง 
       3.  โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.   องคก์ร เครือข่ายมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ 

5. น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารโรงเรียน 
6. จดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  “สวนสวยโรงเรียนงาม” 
7. ครูและบุคลากร เป็นครูมืออาชีพ 
10.3 กลยุทธ์ในการพฒันา 

       1.  จดัท าหลกัสูตรท่ีมีความพร้อมตามถนดัใหก้บันกัเรียนทั้งในระบบและนอกระบบใหมี้ความ  
 เสมอภาค 
       2. พฒันาโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นวิชาการ อาชีพ  
 ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและชุมชน 
       3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีศกัยภาพและสมรรถนะท่ีเป็นสากล 
       4. ส่งเสริมภาษาท่ี 2,3 ภาษาในอาเซียนและเทคโนโลยีในการส่ือสารและน าความรู้ไปใชใ้น 
ชีวติประจ าวนั 
       5. พฒันาส่งเสริมองคก์ร เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูป้กครอง และครู
โรงเรียนดอนพุดวทิยา สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนดอนพุดวิทยา ใหมี้ส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกให้
ชุมชนเป็นเจา้ของโรงเรียน 
      6. น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังาน ติดตามการด าเนินงาน 
โดยใชว้งจร เดมม่ิง Plan    Do   Check    Action  (PDCA) 
      7.พฒันาสภาพแวดลอ้มทุกพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ใหเ้ป็นโรงเรียน “สวนสวย 
โรงเรียนงาม” 
     8. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ในการพฒันา โครงการ/กจิกรรมหลกัในการพฒันา 

1. จดัท าหลกัสูตรท่ีมีความพร้อมความถนดั
ใหก้บันกัเรียนทั้งในระบบและนอกระบบใหมี้
ความเสมอภาค 
 

1. ปรับปรุงหลกัสูตร 51 ในรายวชิาเพิ่มเติม 
2. พฒันาหลกัสูตรวชิาเพิ่มเติม ภาษาท่ี 1,2 และภาษาในอาเซียน 
3. ปรับปรุงหลกัสูตรเทียบเคียงวชิาชีพในรายวชิาเพิ่มเติมชั้นม.
ปลาย 
4. จดัการเรียนรู้นอกระบบ ใชส้ถานประกอบการเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้และเทียบโอนผลการเรียน 
5. พฒันาหลกัสูตรนกัเรียนท่ีมีความพร้อมความถนดัใหมี้ความ
เป็นเลิศวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 
6. ส่งเสริมนกัเรียนตามความถนดั ความสนใจในการพฒันา
นกัเรียนศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
7. โรงเรียนจดัการเรียนการสอนใชร้ะบบห้องเรียนคุณภาพ 
(Quality Classroom System) 

2. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นวชิาการ 
อาชีพ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กายภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชน 
 

1. ศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
พฤกษศาสตร์ 
2. จดัหลกัสูตรอาชีพสู่อาเซียนในสถานศึกษา 
3. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยบ์ริการวชิาการ  วชิาชีพ  
ศิลปวฒันธรรม ชุมชนภาคภูมิใจและชุมชนเป็นเจา้ของโรงเรียน 
4. จดัท าพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมี
ศกัยภาพและสมรรถนะท่ีเป็นสากล 
 

1. ใชร้ะบบรหสัพี่รหสัน้องในการดูแลดา้นวชิาการและความ
ประพฤตินกัเรียน 
2. จดักิจกรรมปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนโดย 
วถีิธรรมวถีิไทย   ค่ายคุณธรรม ประกวดสวดมนตห์มู่  ประกวด
มารยาทงามอยา่งไทย  สวยดว้ยสองมือเรา  คนดีศรีดอนพุด และ
จิตสาธารณะ 
3. ส่งเสริมนกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโดยใชกิ้จกรรม 5 ส. 
4. พฒันาส่งเสริมนกัเรียนให้รู้จกัการออม ท าบญัชีรายวนั ธนาคาร
ความดี ธนาคารโรงเรียน 
5. ส่งเสริมอตัลกัษณ์ “งามอยา่งไทย” ไปลา มาไหว ้ ยิม้ ไหว ้     
ทกัทายกนั ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
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4. ส่งเสริมภาษาท่ี 2,3 ภาษาในอาเซียนและ
เทคโนโลยใีนการส่ือสารและน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมในภาษาท่ี 2 และภาษาใน
อาเซียน 
2. จดักิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรม อาชีพและวนัภาษาเพื่อการส่ือสาร 
3. ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

5. พฒันาส่งเสริมองคก์ร เครือข่าย 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูป้กครอง 
และครูโรงเรียนดอนพุดวทิยา สมาคมศิษยเ์ก่า
ใหมี้ส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกในชุมชน  
เป็นเจา้ของโรงเรียน 

1. ก่อตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนดอนพุดวทิยา 
2. ก่อตั้งสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนดอนพุดวทิยา 
3. พฒันาเครือข่าย องคก์รภาครัฐและเอกชน (MOU) กบัหน่วยงาน
ทางการศึกษา   สถานประกอบการ วทิยากรทอ้งถ่ิน  ปกครอง
ชุมชน 
4. จดัตั้ง ชมรมไทยพวน อ าเภอดอนพุด  

6. น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการ
วางแผนปฏิบติังาน ติดตามการด าเนินงานโดย
ใชว้งจร เดมม่ิง (PDCA) 
 

1. จดัท าแผนกลยทุธ์แผนปฏิบติัการประจ าปี หลอมแผนโดยน า
การประกนัคุณภาพแต่ละมาตรฐานและตวัช้ีวดั ก าหนดใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2. จดัระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
3. ตรวจสอบและจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึก SAR ให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสาธารณชนรับทราบ 

7. พฒันาสภาพแวดลอ้มทุกพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่ง
การเรียนรู้ ให้เป็นโรงเรียน “สวนสวยโรงเรียน
งาม” 
 

1. จดัโซนแหล่งการเรียนรู้ ”สวนสวยโรงเรียนงาม” 
    1.1 โซนศูนยห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2 โซนสวนภูมิรักษ ์
    1.3 โซนสวนพนัธ์ุไมด้อกพุดและสวนพฤกษศาสตร์ 
    1.4 โซนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    1.5 โซนท่ีนัง่พกัผอ่น และสวนหยอ่ม “สวนสวยโรงเรียนงาม” 
2. จดัแหล่งการเรียนรู้ อนุรักษพ์นัธ์ุไมล้ดโลกร้อนอยา่งพอเพียง 

8. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็น
ครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 

1. ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวชิาและผา่นการ
ประเมินระดบัชาติ 
2. ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอนทั้ง
ระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
3. ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองคค์วามรู้(KM) 
ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ และครูใชก้ารวจิยัส่ือ
นวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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11. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนดอนพุดวทิยา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เม่ือวนัท่ี  
11-13  ธนัวาคม  2555  การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ตามตวับ่งช้ีทั้ง 
8 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินเป็นดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
ตัวบ่งช้ีทีม่ีคุณภาพระดับดีขึน้ไป ได้แก่ 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ีที ่ ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
1 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตน้สังกดั 
ดีมาก 

2 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

ดีมาก 

3 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

4 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

5 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดี 
6 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดี 
7 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดี 
8 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ดี 

9 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

ดี 

10 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 
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ตัวบ่งช้ีทีม่ีคุณภาพต ่ากว่าระดับดี 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ีที ่ ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ตอ้งปรับปรุง 
2 4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น พอใช ้

 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผูเ้รียนมีสุขภาพแขง็แรง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข และกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัย
ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความซาบซ้ึงต่อศิลปะและดนตรีโดยเขา้ร่วมแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่  การเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่  
ผูป้กครอง  เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน และการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  เอาใจใส่ต่อการเรียน  
มีจิตสาธารณะ  ปลอดจากส่ิงเสพติดทุกประเภท  มีคุณลกัษณะดา้นอตัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ยิม้ ไหว ้อยา่ง
ไทย   มีคุณธรรม  จริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา ไดแ้ก่ มารยาทงาม 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีจดัใหมี้โครงสร้างการ
บริหารงานทั้ง 4  ฝ่าย และชุมชน  สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  ส่งเสริมให้
ครูไดพ้ฒันาตามเกณฑท่ี์คุรุสภาก าหนด   จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ประเมินผล
งานของครูทุกภาคเรียน   เพื่อใหค้รูพฒันาวธีิการสอน/เทคนิคการสอน  มีการตรวจแผนการเรียนรู้
ของครูทุกคน   ทุกภาคเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดั
การศึกษาในทุก ๆ ดา้น 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้  ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการสอน   มีวนิยัและจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพครู  ครูส่วนใหญ่มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เช่น ก าหนดเป้าหมาย 
การสอน  การวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการสอน  การออกแบบการสอน  
การใชส่ื้อ   อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารศึกษา  การจดับรรยากาศการเรียนการสอน   การประเมิน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  มีการสอนซ่อมเสริม  และมีการวจิยัในชั้นเรียน 
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 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตาม 15  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  มีการประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกปีอยา่งต่อเน่ือง  และรายงานผล
การประเมินต่อหน่วยงานตน้สังกดั และต่อสาธารณชน 
 
จุดทีค่วรพฒันา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผูบ้ริหารควรพฒันาการนิเทศการศึกษาใหใ้ชร้ะบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ทั้งรายบุคคล  
รายกลุ่ม  ควรส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อการสอนใหม้ากยิง่ข้ึน   ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
ส่ือโสตทศันูปกรณ์และส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่งเสริมใหค้รูมีวิธีสอน/เทคนิคการสอนใหห้ลากหลาย
ยิง่ข้ึนอีก   และควรใหค้รูใช ้Profile แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายบุคคลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพื่อติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทุกภาคเรียน 
 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในควรประชุมเพื่อพฒันาการบริหาร  การจดัการ
เรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทุกภาคเรียน  และรายงานผลการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และรายงานต่อตน้สังกดัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมของคณะกรรมการ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้   ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) โดยไดรั้บการสอนซ่อมเสริมทุกคนตลอดปีการศึกษา  ผูเ้รียนควรท าแบบฝึกหดัให้ 
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มาก  ควรเตรียมการล่วงหนา้ก่อนเรียนศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้   และไดเ้รียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบติัจริงและใชอิ้นเตอร์เน็ตสืบคน้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ   และปรึกษาครูท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบ้ริหารควรนิเทศ  ติดตามผลการเรียนการสอนของครูสม ่าเสมอตามปฏิทินนิเทศ 

การศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  ควรส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อการสอนใหห้ลากหลาย  ส่งเสริมให้
ครูใชห้อ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง  ควรส่งเสริมใหค้รูไดใ้ชส่ื้อการเรียนการ
สอนทั้งอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ส่ือโสตทศัน์  และส่ือส่ิงพิมพใ์หม้าก  และติดตามผล
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  และอนุกรรมการประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของคณะกรรมการอนุกรรมการ  เนน้การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ใหไ้ดม้าตรฐานและใหผู้เ้รียนมีความรู้ และควรให้
คณะกรรมการ/อนุกรรมการรายงานผลปฏิบติัใหท้ราบตามระเบียบของกรรมการ/อนุกรรมการ  
และควรใหค้รูไดจ้ดัท า Profile แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการ
ติดตามผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูพฒันาวธีิการสอน/เทคนิคการสอนใหห้ลากหลายยิง่ข้ึนอีก  เช่น  การสาธิต/ทดลอง   

การใชโ้ครงงาน  ชุดการสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   การอภิปรายกลุ่มยอ่ย  การใชเ้กม
ประกอบการสอน  สถานการณ์จ าลอง   กรณีตวัอยา่ง   บทบาทสมมุติ  การแกไ้ขสถานการณ์   
โปรมแกรมส าเร็จรูป  ศูนยก์ารเรียน  กลุ่มสัมพนัธ์  การสืบคน้ความรู้  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
การเรียนรู้จากห้องสมุด แบบบูรณาการ  แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้   การสอนควรเนน้การปฏิบติัจริง 
(Learning  by  doing)  และควรเนน้การสอนแบบเนน้ประสิทธิภาพ (The effective Teaching) คือ 
การใหค้  าแนะน า (clue) การสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน (Motivation) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานกบัผูเ้รียน (Participation) และแกไ้ขปรับปรุง (Feedback) ครูควรสอนซ่อมเสริม
สม ่าเสมอเม่ือผูเ้รียนไม่บรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้  ควรใชส่ื้อ  อุปกรณ์และเทคโนโลยใีห้
หลากหลายยิง่ข้ึน  ทั้งส่ือประเภทอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ส่ือโสตทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ และควรขอความร่วมมือจากผูป้กครองช่วยดูแลผูเ้รียน ในการกระตุน้และส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดมี้ความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในควรท าความเขา้ใจวิธีการและกระบวนการประกนั 

คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553  ใหช้ดัเจนทุกคน   และติดตามผลการพฒันาตาม
มาตรฐานการศึกษาพื้นฐานทั้ง 15 มาตรฐานทั้ง 4  ดา้น  โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้ง
รับผดิชอบร่วมกนัและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการศึกษา คณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในตอ้งประชุม และติดตามผลการประกนัคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
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1 คร้ัง และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและตน้สังกดัรับทราบอยา่ง
ต่อเน่ือง และควรเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นพิเศษ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัชาติ (O-NET) 
 
ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม  3  ปี 
 
 

 
 

 
 


