
รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
    ประจ าปีการศึกษา  2559                                                                     

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 นายพิษณุ   เดชใด   
วฒิุการศึกษา   ปริญญาโท  บริหารการศึกษา    
ไดแ้ต่งตั้งบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  เป็น  4  กลุ่ม  ดงัน้ี 
          1.  วา่ท่ีร.ต. มานะ  สวนอุดม    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป   
          2.  นางสาวปฐมา  อ่ิมสมยั  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
          3.  นางสาวชูชีพ    ศรีโชติ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานแผนงาน งบประมาณ    
     และบุคคล                  
           4.  นายบุญเลิศ   มีฤกิจ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
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 
 
 
 

mailto:donphutwitthaya@yahoo.com
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1.8  วสิัยทศัน์   
จดัการศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจ 

รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1.9 พนัธกิจ      

1.พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาตามหลกัสูตร 
แกนกลางและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       2. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มและยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. พฒันาระบบบริหารจดัการใหเ้กิดความเขม้แขง็  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
       5. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
       6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางการศึกษา ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.10   เป้าประสงค ์

  1. มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย  ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
       2. นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3. นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  ตามวฒันธรรมความเป็นไทย 
       4. นกัเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกนัอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

  5. นกัเรียนมีทกัษะชีวติ   ทกัษะทางสังคมในการด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  6. มีระบบบริหารจดัการท่ีดี  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
  8. ชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจดัการศึกษา 

 1.11   กลยทุธ ์
1. พฒันาการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21  สู่มาตรฐานสากล 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. บริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาล  และบุคลากรเป็น 

มืออาชีพ 

4. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีเขม็แขง็ 
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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  
58  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 

- - - - - - - 200 121 321 

 

2.  ข้อมูลนักเรียน  ( 10 มิถุนายน  2559) 
            จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 321      คน 
           „ เพศชาย จ านวน  176      คน 
           „ เพศหญิง จ านวน  145       คน 
 
 
 
 
 



      4 

 

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 41 44 33 24 17 17 176 
หญิง 24 37 21 25 21 17 145 

 
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 7 11  - 18  - 6 5 7 6 5 7 
ครูอตัราจา้ง - 3  - 3 - 3 - - 3 - - 
นกัการ/ ภารโรง 2 - 2 - - - - 2  - - 2 
เจา้หนา้ท่ีส านกังาน -  - -  - -  - - - - - - 
อ่ืน ๆ 1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  1 

รวม 11 14 3 21 1 9 6 10 10 5 10 
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3.2 จ านวนครูท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก        18       คน   (ร้อยละ  100   ของจ านวนครูทั้งหมด) 
3.3 จ านวนครูท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก แต่ไดส้อนตามความถนดั  -    คน (ร้อยละ -  ของจ านวน
ครูทั้งหมด)  
หมายเหตุ  ครูท้ังหมด หมายถึง ครูปฏิบัติการสอน ท้ังท่ีเป็นครูประจ าการและครูอัตราจ้าง 
สัดส่วนของจ านวนนกัเรียน : ครู   18 : 1 
สัดส่วนของจ านวนนกัเรียน : หอ้ง    32  :  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 2 

รวม 6 
 

      

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 ศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐาน - - 1 1 
6 ศูนยค์ณิตศาสตร์พื้นฐาน - - 1 1 

รวม 11 9 12 32 
 

 *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 
6 สนามฟุตซอลพร้อมโดม 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 ุ

301 20 - - 
 

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      

5.3 ศาสนาท่ีผูป้กครองนบัถือ (เขียนเคร่ืองหมาย     ในช่อง) 
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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 

62 110 198 51 

 
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 2559 ) 

7.1 งบประมาณ (รับ ‟ จ่าย ) 
รายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา งบพฒันาวชิาการ  

รายรับ รายจ่าย จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

13,717,725.14 13,454,656.99 403,680 60 
 

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 2558  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  



      9 

 

 
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. หอ้งภาษาไทย 
12. หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
13. หอ้งจริยธรรม 
14. หอ้งศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
15. หอ้งศูนยค์ณิตศาสตร์ 
16. หอ้งประชุมเพชรมงกุฎ 
17. หอประชุม 
18. หอ้งภูมิปัญญาไทย 
 

800 
420 
400 
600 
540 
540 
540 
600 
360 
360 
360 
120 
120 
80 
80 
80 

120 
10 

1.วดัสีกุก 
2. วดับวรพุทธาวาส 
3.วดัดอนทอง 
4. เทศบาลต าบลดอนพุด 
5. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
6. ศูนยอ์บรมโรงไฟฟ้าบางประกง 
7. โรงเรียนชลกนัยานุกลู จ.ชลบุรี 
8. ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
9. พิพิธภณัฑธ์รณีวทิยา 
10. หออคัรศิลปิน 
11. วดัหนา้พระเมรุ 
12. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
13. อารมณ์ดีรีสอร์ท จงัหวดัสระบุรี 
14. โรงแรมธนฐัซาบุรี เลค รีสอร์ท
แอนด ์สปา  จงัหวดัเพชรบุรี 
15. สนามหลวง  กรุงเทพ 
16. ธนาคารทิสโก ้ ส านกังานใหญ่  
กรุงเทพ 
17. ค่ายชยัปิติ 
 
 

48 
30 
10 
10 
12 
48 
48 
48 
24 
24 
24 
24 
48 
54 

 
24 

144 
 

54 
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9. เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
9.1  เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน 
รางวลัเกยีติยศของครู นักเรียนและ สถานศึกษาปีการศึกษา 2558 

1.สถานศึกษาไดรั้บคดัเลือกจากจงัหวดัสระบุรี ใหเ้ป็นสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 

2. สถานศึกษาไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ใหเ้ป็น

สถานศึกษาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวลั เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2558 

3. สถานศึกษาไดรั้บรางวลัสถานศึกษาดีเด่นดา้นวฒันธรรม ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น 

ปีการศึกษา 2558 

4.สถานศึกษาไดรั้บคดัเลือกจากรายการกบนอกกะลา ถ่ายท า การเรียนการสอนจากตน้ทาง

สู่ปลายทาง ตอน หอ้งเรียนชีวติ  วฏัจกัรผลิตภณัฑ ์ออกอากาศวนัท่ี 25  ธนัวาคม  2558 

5. นายพิษณุ   เดชใด  ไดรั้บรางวลัเขม็รูปกระเป๋าคนัชีพ  เป็นผูบ้  าเพญ็ คุณงาม ความดี มี

เกียรติมีศกัด์ิศรีและไดใ้หก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือกิจการของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์จาก 

กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองคใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

6.นางสาวสมพิศ    เผอืกสอาด  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูตน้แบบ “ตน้ทางความรู้” โครงการ

พลงังาน เพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียง จาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงพลงังานและบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

7.วา่ท่ีร.ต. มานะ   สวนอุดม  ไดรั้บรางวลั หน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

8. นางขนิษฐา    โพธิเวชกุล  ไดรั้บรางวลั หน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

    9. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนพุดวทิยาบนัทึกเทปและควา้รางวลั

ชนะเลิศ รายการนกัคิดตะลุยอาเซียน คร้ังท่ี 1 ออกอากาศวนัท่ี 12 มกราคม 2559 

     10.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนพุดวิทยาบนัทึกเทปและควา้รางวลั

ชนะเลิศ รายการนกัคิดตะลุยอาเซียน คร้ังท่ี 2 ออกอากาศวนัท่ี 9  เมษายน  2559 

     11.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายอุดม   สุขละมา้ย 

12.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองการแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน 
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ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง  และระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายศราวุฒิ    อินสุวรรณ์ 

    13.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัฆอ้งวงใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายธรรมรัตน์    สิงหฤกษ ์

 14.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวดกลองยาว ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแขง่ขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง  และ 
ระดบัจงัหวดั  นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัจ านวน 27 คน 

15.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัจดัสวนแกว้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายทกัษิณ  เหล่ียมแฉ่ง   นายเทพทตั  พงษพ์านิช   นางสาวเนตรนภา  เทพพิทกัษ ์

16.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง   ไดแ้ก่   
เด็กหญิงฐิติมา    กองปัญญา 
          17.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 
ระดับภาค จงัหวดัอ่างทอง   ไดแ้ก่  นางสาวณฐัพร  เทียนเงิน 
 18.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  
นางสาวนิสารัตน์ สังขรั์ศมี  นายวรีภทัร   แจง้วจิิตต์ 
 19. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ม.1 ‟ม.6 ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั นกัเรียนท่ีเขา้แข่งทั้งหมด 12 คน 
 20. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  
นายมงคล  ค างาม 
 21 . นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั 
ไดแ้ก่  ด.ญ.ปนิดา  ปราศรัย 
 22. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั 
ไดแ้ก่  นางสาววรรวสิา   สมเนตร 
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 23. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัระนาดทุม้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ นายธีรภทัร์ บุญชู 
 24. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  นายชนะกานต ์  เอ่ียมสุวรรณ์   นางสาวชมพนุูช  ชมวะนา 
 25. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ิน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบั
จงัหวดั ไดแ้ก่ ด.ญ. ชิดชนก  อสัมภินนพงษ ์  ด.ญ.นารีรัตน์  อินทะเสบ ์ ด.ญ.อรรัตน์  อ ามะฤทธ์ิ 
 26. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 
ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ ด.ญ. ธณัยาภรณ์  หมายมัน่ 
 27.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นม.1 ‟ ม.6  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 
ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  นางกนกพร   ค  ามี   นางสาวยพุิน  ค  าพนัธ์ 
 28. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ ด.ญ.ณสัรินทร์ 
ปัญญาผล   ด.ช.ประพนัธ์พงศ ์   สิงห์นิกร 
 29. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  
ด.ช.ภูมินทร์    บุญศรีแกว้ 
 30. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 
นายมงคล  ค างาม 
 31.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั 
ไดแ้ก่ นางสาวรัตตะวนั   ดวงเพช็ร 
 32.นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ัง
ท่ี 65 ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ ด.ญ. นาตยา   กระปุกนาค   ด.ญ. ปาริชาติ  พุม่ทบัทิม 
 33. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั 
ไดแ้ก่  นางสาวปริฉตัร  ท่าสละ    นางสาวอมรัตน์  เพียรภูเขา 
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 34. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการจดัสวนถามแบบช้ืน ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
ด.ญ.ธนญัญา  วงศสุ์วรรณ    ด.ญ.ฟ้าประธาร   กองพรต    ด.ญ. เบญจวรรณ   แสงอริยศกัด์ิ 
 35. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ ด.ญ.ชุติมา   
หมายมัน่    ด.ช.ณฐันนท ์ เพียรพิทกัษ ์  ด.ญ.ศศิมาพร   วดัแกว้ 
 36. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-book) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่    ด.ช.วรีภทัร   พลูสุข   ด.ช.อรรถพล   ยวงยิม้ 
 37. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่   นายธนกร  ผดุงภกัด์ิ   นายเกียรติศกัด์ิ    เฮงสิงโต 
 38. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัจ านวน  
10 คน 
 39. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย    ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ น.ส.วรารักษ ์ 
มากลู   น.ส.ศิริพร   โพธ์ิหลา้     น.ส. สุชาดา   เชิญทอง 
ประเภทกฬีาและกรีฑา 

1. นกัเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัตะกร้อทีมหญิงอายไุม่เกิน 16 ปี ในการ 
แข่งขนักีฬาจงัหวดั สระบุรีเกม คร้ังท่ี 13  

2. นกัเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัเปตองทีมหญิงอายไุม่เกิน 14 ปี ในการ 
แข่งขนักีฬาจงัหวดั สระบุรีเกม คร้ังท่ี 13  

3. นกัเรียนไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัเปตองหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 14 ปี  
ในการแข่งขนักีฬาจงัหวดั สระบุรีเกม คร้ังท่ี 13  

4. นกัเรียนไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  วิง่ 100 เมตรหญิงอายไุม่เกิน 18 ปี  
ในการแข่งขนักีฬาจงัหวดั สระบุรีเกม คร้ังท่ี 13  

5. นกัเรียนไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  วิง่ 200 เมตรหญิงอายไุม่เกิน 16 ปี  
ในการแข่งขนักีฬาจงัหวดั สระบุรีเกม คร้ังท่ี 13  

6. สถานศึกษาไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทกองเชียร์ 
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รางวลัเกยีติยศของครู นักเรียนและ สถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

1. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวระนาดทุม้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดับภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายธีรภทัร์     บุญชู 

2. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดับภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายอุดม   สุขละมา้ย 

3. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดับภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่  นายศราวุฒิ    อินสุวรรณ์ 

4. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดับภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ เหรียญทองระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาวณฐัพร   
เทียนเงิน 

5. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ิน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดับ
ภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และเหรียญทองระดับจังหวดั ไดแ้ก่ นายกิตติชยั  แจง้พนัธ์      นายภานุพงษ ์ 
ชาลา   นายสุภทัร   ไทยมานิตย ์

6. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาว
ธญัทนา  ปัญญา 

7. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาวปาน
ทิพย ์  ประสงคสุ์ข 

8. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  
 เด็กหญิงณสัรินทร์  ปัญญาผล   เด็กชายประพนัธ์พงศ ์ สิงห์นิกร 

  9. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ นายธรรมรัตน์  
สิงหฤกษ ์
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     10. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษา ม.1 ‟ ม.6  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
     11. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่   นายมงคล   ค  างาม 

 12.  นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่   นายมงคล   ค  างาม 

 13. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่   เด็กชายวทิยา  นาคเทียน 

 14. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัละครสั้นภาษาจีน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   ไดแ้ก่   
 นางสาวชิดชนก  อสัมภินพงษ ์  นางสาวปานทิพย ์ ประสงคสุ์ข  นายภูมินทร์  บุญศรีแกว้ 
นายวสุิทธิ  ดาวลอย   นางสาวสุธาว ี  เทพบ ารุง 

 15. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่   นางสาวปริฉตัร  ท่าสละ   นางสาวอมรรัตน์   เพียรภูเขา 

   16. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่   เด็กชายพงศศิ์ริ   พรมณี 

    17.  นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  
ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่   เด็กหญิงสุกญัญา   ยกิุจภูติ 

    18. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการประกวดกลองยาว ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   

   19. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั   
ไดแ้ก่  นางสาวจรรยพร   ค  าสุด 

 20. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  เด็กหญิงปนดัดา   
โตจานสิงห์ 
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     21. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  เด็ก
หญิงภทัชรัตน์     เอ่ียมสุวรรณ์ 

 22. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ    ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาว 
กฤติยาภรณ์    ศรีเพชร์ 

 23. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Sience  Show)    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  
ไดแ้ก่  นายวรีภทัร์  แจง้วจิิตต ์     นางสาวศุพฒัตา  ออกเอก    นายอิทธิพล   ต่ายสิน 

     24. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการเล่านิทาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  
 เด็กหญิงคนัธารัตน์   อบอุ่น 

 25. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  
ไดแ้ก่  เด็กหญิงณฐัณา    มีรินทร์ 

    26. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  
ไดแ้ก่  นางสาวศิริพร    โพธ์ิหลา้ 

     27. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนันาฎศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั 

    28.  นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
เด็กหญิงภชัรี  บุญพร    เด็กหญิงศศิวมิล   อินทร์ศวร    เด็กหญิงสุภทัรา   เฮงสิงโต 

 29. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
นางสาวชุติมา    หมายมัน่        นายภานุพงษ ์  ชาลา       นางสาวศศิมาพร   วดัแกว้ 
 30. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช่ืน ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
เด็กชายนพสิทธ์ิ  ผอบทอง    เด็กหญิงบุศรินทร์  ดว้งทอง    เด็กชายอ านาจ  กระปุกนาค 
 31. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่ก าหนดระดบัชั้น ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  
ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นางสาวกนกพร  ค ามี     นางสาวยพุิน  ค าพนัธ์ 
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 32. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Sience  
Show)    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่   เด็กหญิงคนัธารัตน์  อบอุ่น      เด็กหญิงปวนัรัตน์  หอมจนัทร์     เด็กหญิงเบญจมาศ   
ตอเงิน 
 33. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  เด็กหญิงกญัญารัตน์   แพงไตย    เด็กหญิงชริญดา   บุญรักษา 
 34. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่  นายชนะกานต ์ เอ่ียมสุวรรณ์    นางสาวชิดชนก  อสัมภินพงษ ์

 35. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั  ไดแ้ก่   เด็กหญิงนารีรัตน์  นิลกรณ์      เด็กหญิงสุกญัญา    เรืองฤทธ์ิ 
 36. นักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั 
จงัหวดั ไดแ้ก่ นางสาวนิตยา  กระปุกนาค     นายพงศกร   พิมพส์วา่ง 
 37. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ เด็กหญิงสุมาลา 
ทพับุรี 
 38 นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัคณิตคิดเร็ว  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ เด็กชายณฐัพงษ ์ ทรัพยมี์มา 
 39. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่  
เด็กหญิงจุฬาลกัษณ์  อาจแกว้   เด็กหญิงบงกช  บุญประสิทธ์ิพร   เด็กหญิงภทัชรัตน์  เอ่ียมสุวรรณ์ 
 40. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน์  
 เสาโท     นางสาวพนิตพร  ถมปัด    นางสาวสุทตัตา   ฉตัรแกว้ 
 41. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัการประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ในการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 
นางสาวกนิษฐาภคินี  อบอุ่น        นายกิตติชยั แจง้พนัธ์ 
 42. นักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนป  
ในกาตน้รแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ เด็กชายวิทยา   
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นาคเทียน   เด็กหญิงอสนภรณ์  ทองสุข 
 
9.2 โครงการดีเด่นของสถานศึกษาทีป่ระสบความส าเร็จ 

 
ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้
ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสร้าง
ผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการ
ตามจินตนาการ 
2.เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
3. เพื่อใหน้กัเรียนสรุป
ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง 
และดูและส่ือสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
4. เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
ริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงาน
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
5.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน
ท่ีมความเป็นเลิศทางวชิาการ
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วม
แข่งความสามารถทางดา้นวชิาการต่าง ๆ 
จนไดรั้บรางวลัมากมาย  ดงัรายการต่อไปน้ี 
1.นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัเด่ียวระนาดทุม้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
ภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั   
2.นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
ภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั   
3.นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
ภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ ระดบัจงัหวดั 
4. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัการประกวดการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
66  ระดบัภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และ เหรียญ
ทองระดบัจงัหวดั   
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

  5. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
ภาค จงัหวดัจนัทบุรี  และเหรียญทองระดบั
จงัหวดั  
6. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั   
7. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั   
8. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัการประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั  
 9. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั   
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

    10. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษา ม.1 ‟ ม.6  ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั   
 11. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
66  ระดบัจงัหวดั   
12.  นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
66  ระดบัจงัหวดั   
13. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัการพดูสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ในการ
แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 
66  ระดบัจงัหวดั   
14. นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัละครสั้นภาษาจีน  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66  ระดบั
จงัหวดั    
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการพฒันาผูบ้ริหาร
และครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสร้าง
เสริมความเขม้แขง็ของ
สถานศึกษา 

1. เพื่อใหค้รูพฒันาตนเอง ทั้ง
ดา้นการประชุม อบรม 
สัมมนา และสามารถส่ือสาร
เป็นภาษาองักฤษ 
2.เพื่อพฒันาครูและบุคลากร
ใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหค้รูมีการศึกษาวจิยั
และพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและ
น าผลการวจิยัไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาการเรียนการสอน 
4. จดัจา้งครูสาขาท่ีขาด
แคลน เพื่อเสริมสร้างการจดั
การศึกษาใหเ้ขม้แขง็รวมทั้ง
สร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บั
บุคลากรของโรงเรียน 

1. ครูเขา้รับการอบรมดา้นการเรียนการ
สอน  งานพิเศษท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 
2. ครูพฒันาตนเองดว้ยการเขา้ศึกษาใน
ระบบ TEPE   Online   
3. จดัอบรมการใชส่ื้อ ICT ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
4. ส่งเสริมใหค้รูน าส่ือ DLIT มาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5. ครูเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารและภาษาจีน เป็นการ
พฒันาตนเองสู่อาเซียน 
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9.3 โครงการ / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงและยกระดับ 
 
ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพฒันาผูบ้ริหาร
และครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสร้าง
เสริมความเขม้แขง็ของ
สถานศึกษา  
กจิกรรม  ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลการทดสอบ
ระดบัชาติ ( O-NET) 

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

 

จากการท่ีโรงเรียนรับนกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนระดบัปานกลางถึงระดบัอ่อนเขา้ศึกษา
ต่อ ท าให้โรงเรียนประสบปัญหาเร่ือง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน  แต่โรงเรียนก็พยายาม
แกไ้ขจุดบกพร่องดงักล่าวดว้ยวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 
1. เชิญวทิยากรภายนอกมาสอนเสริม 
O-NETใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
โดยใชช่้วงการสอนก่อนสอบ O-NET  
1 อาทิตย ์
3. ครูประจ าวชิามีการสอนเสริม
นอกเหนือจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเสริมกบั
วทิยากรภายนอก ในช่วงเชา้ก่อนเขา้เรียน 
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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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    มีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความ
ซาบซ้ึงต่อศิลปะและดนตรีโดยเขา้ร่วมแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่  การเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่  ผูป้กครอง  เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
และการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  เอาใจใส่ต่อการเรียน  มีจิตสาธารณะ  ปลอดจากส่ิงเสพติดทุก
ประเภท  มีคุณลกัษณะดา้นอตัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ยิม้ ไหว ้อยา่งไทย   มีคุณธรรม  จริยธรรม ด ารงชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา ไดแ้ก่ มารยาทงาม 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีจดัใหมี้โครงสร้างการ
บริหารงานทั้ง 4  ฝ่าย และชุมชน  สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  ส่งเสริมให้
ครูไดพ้ฒันาตามเกณฑท่ี์คุรุสภาก าหนด   จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ประเมินผล
งานของครูทุกภาคเรียน  มีการนิเทศการสอนของครู   เพื่อใหค้รูพฒันาวธีิการสอน/เทคนิคการสอน  
มีการตรวจแผนการเรียนรู้ประมวลรายวชิาของครูทุกคน   ทุกภาคเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการศึกษาในทุก ๆ ดา้น 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้  ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการสอน   มีวนิยัและจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพครู  ครูส่วนใหญ่มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เช่น ก าหนดเป้าหมาย 
การสอน  การวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการสอน  การออกแบบการสอน  
การใชส่ื้อ   อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารศึกษา  การจดับรรยากาศการเรียนการสอน   การประเมิน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  มีการสอนซ่อมเสริม  พฒันาทกัษะการอ่าน ‟ เขียน 
 
 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตาม 15  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  มีการประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกปีอยา่งต่อเน่ือง  และรายงานผล
การประเมินต่อหน่วยงานตน้สังกดั และต่อสาธารณชน 
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จุดทีค่วรพฒันา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)   5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม   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)   5  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้   ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  และภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) โดยไดรั้บการสอนซ่อมเสริมทุกคนตลอดปี
การศึกษา  ผูเ้รียนควรท าแบบฝึกหดัใหม้าก  ควรเตรียมการล่วงหนา้ก่อนเรียนศึกษาบทเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้   และไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงและใชอิ้นเตอร์เน็ตสืบคน้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ   
และปรึกษาครูท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบ้ริหารควรนิเทศ  ติดตามผลการเรียนการสอนของครูสม ่าเสมอตามปฏิทินนิเทศ 

การศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  ควรส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อการสอนใหห้ลากหลาย  ส่งเสริมให้
ครูใชห้อ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง  ควรส่งเสริมใหค้รูไดใ้ชส่ื้อการเรียนการ
สอนทั้งอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ส่ือโสตทศัน์  และส่ือส่ิงพิมพใ์หม้าก  และติดตามผล
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  และอนุกรรมการประจ ากลุ่มสาระ
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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 
1 คร้ัง และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและตน้สังกดัรับทราบอยา่ง
ต่อเน่ือง และควรเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นพิเศษ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัชาติ (O-NET) 
 
 

ในการพฒันาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม  3  ปี 
 

 
 


