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รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ที่ตั้ง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒ e-mail    
klongyaiwit_tr@hotmail.com website www.ky.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ีเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  เทศบาลต าบลคลองใหญ่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหญ่  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด เทศบาลต าบลหาดเล็ก 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอคลองใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่๗ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
โดยการอนุมัติของ ดร.นิพนธ์   ศศิธร พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น 
 ซึ่งก่อนหน้านี้ ๒ ปี  (ปีการศึกษา๒๕๑๖ – ๒๕๑๗)  ได้เปิดการสอน ม.ศ.๑ -  ม.ศ.๒ โดย
เปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนตราษตระการคุณ และได้ใช้อาคารของโรงเรียนชุมชนวัดคลองใหญ่ เป็น
สถานที่เรียน ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตราษตระการคุณสาขาคลองใหญ่”   โดยมีนายประดิษฐ์   ดวงนภา  
ครูโทโรงเรียนตราษตระการคุณ มาเป็นหัวหน้าสาขาต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๑๘ ได้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓) รวม ๓ ชั้นๆ ละ ๑ หอ้งเรียนมีนักเรียน ๙๔ คน ครู ๙ คน นักการ
ภารโรง ๑ คน โดยมี นายสง่า   รอดพิเศษ ครูโท  โรงเรียนตราษตระการคุณมาเป็นครูใหญ่โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม 
 ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก. จ านวน ๑๔ หอ้งเรียน เสร็จในวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๒๒ จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 
 ปัจจุบันโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  (ม.๑ - ม.๖) จ านวน ๒๖ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๙๘๕  คน มีผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ
คร ู๓๔ คน พนักงานราชการ จ านวน ๘ คน ครูอัตราจ้าง จ านวน ๕ คน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ๑ คน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน ๑ คน นักการภารโรง จ านวน ๒ คน และพนักงานขับรถ ๑ คน ลูกจ้าง ๑ 



๒ 
  

คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) โดยมี นายส าเนา บุญมาก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคลอง-
ใหญ่วิทยาคม 

 
 

รูปที่ ๑ แผนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 
 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายส าเนา  บุญมาก   โทรศัพท์.......๐๘๕-๐๙๐-๘๙๒-๙........  

e-mail…………….…………-………………………… วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน - คน 
    ๒.๑ ชื่อ  …………-……………  วุฒิการศึกษาสูงสุด …………-……………โทรศัพท์………-………… 

 e-mail …………-………รับผิดชอบกลุ่ม (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) .........…………… 
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๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
     ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๙๘๕ คน 
     ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙๘๕ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้น
เรียน 

จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๖ ๑๐๕ ๑๐๖ ๒๑๑ ๓๕ 
ม.๒ ๖ ๑๐๓ ๑๐๔ ๒๐๗ ๓๕ 
ม.๓ ๕ ๑๐๙ ๑๐๙ ๒๑๘ ๔๔ 
ม.๔ ๓ ๕๙ ๗๓ ๑๓๒ ๔๔ 
ม.๕ ๓ ๖๗ ๔๙ ๑๑๖ ๓๙ 
ม.๖ ๓ ๔๘ ๕๖ ๑๐๑ ๓๔ 
รวม ๒๖ ๔๙๑ ๔๙๗ ๙๘๕ ๓๘ 

 

 หมายเหตุ : ปัจจุบันยอดนักเรียน ณ วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียน
รวม ๙๔๒ คน มีสาเหตุ ดังนี้ นักเรียนขาดเรียนนานเป็นเวลานานติดต่อกัน ได้ท าบันทึกติดตามและ
แขวนลอย ๔ คน ลาออกไปประกอบอาชีพ ๓๘ คน เสียชีวติเพราะโรคประจ าตัว ๒ คน  และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ ๑ คน ย้ายติดตามผู้ปกครอง ๑๔ คน ย้ายเข้าศึกษาต่อ ๑๖ คน  
 

๓) จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนบัสนนุ    
  การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)      ๘๔๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๒ 

๔)  จ านวนนักเรียนที่มนี้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย      ๘๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ 
๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งเรียนร่วม              -    คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                ๙๓   คน  คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๗ 

 หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข 
 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนักส่วนสูง ภาวะทุพโภชนาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดโปรแกรมการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพ่ือให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความ
เจริญเติบโตของร่างกาย  

๗) จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ         -    คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
๘) จ านวนนักเรียนต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ -    -    คน คิดเป็นร้อยละ   - 



๔ 
  

๙) จ านวนนักเรียนทีล่าออกกลางคนั (ปัจจุบัน)   ๓๘   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๖ 
 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙๘๕ คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปกีารศึกษา ๒๕๕๗) 

๑๐) สถิติการขาดเรียน    ๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๔๑ 
 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙๘๕ คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปกีารศึกษา ๒๕๕๗) 

๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชัน้    ๒   คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ 
 หมายเหตุ : เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนทั้ง ๒ ราย ขาดเรียนนาน จึงท าบนัทึกติดตามและขอ

แขวนลอย จนกระทั่งในปีการศกึษา ๒๕๕๗ นักเรียนทั้ง ๒ ราย มาสมัครเรียนใหม่ จึงต้องเรียนซ้ าชั้น 
(ค านวณจากยอดนักเรียน ๙๔๒ คน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ๒๙๖  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๙๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน ๑ : ๓๘ 
 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙๘๕ คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ 
  ๙๔๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง ๙๔๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีด่ีของโรงเรียน ๙๑๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ 

 หมายเหตุ : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนมีประวัต ิ
(ค านวณจากยอดนักเรียน ๙๔๒ คน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกประเทศ   
  ๙๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๘) จ านวนนักเรียนที่มบีันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
  ๗๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๗ 

(ค านวณจากจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษา/สบืค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอในคาบว่าง และจ านวน
นักเรียนที่ท าบันทึกรักการอ่าน) 
๑๙) จ านวนนักเรียนทีผ่่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๙๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒๐) จ านวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน 

 หลักสูตรสถานศึกษา  ๙๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ) 
 ครูประจ าการ 
 ฝุายบริหารและสนับสนุนการสอน 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑. นายส าเนา  บุญมาก ๕๑ปี 
๙เดือน 

๒๙ ผอ.โรงเรียน 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. บริหารการศึกษา - ๔๐๘ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑. นางบานชืน่  ประไพ ๔๖ปี ๒๑ปี 
๗เดือน 

ครู/คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม๓ 
ม๖ 

๑๐๔ 

๒. นายภัทรวฒัน ์ เขียวขจี ๒๘ปี 
๑๐เดือน 

๔ปี  
๙เดือน 

ครู/คศ.๒ กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย/ม๒ 
ม๔ 

๑๓๖ 

๓. นางสาวคณภร  อัตจริต ๓๒ปี 
๑๑เดือน 

๓ปี  
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๑ ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ม๒ 
ม๕ 

๑๐๔ 

๔. นายวิเชียร วรรณภากร ๒๔ปี 
๔เดือน 

๑๐เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม๔ 
ม๕ 

๔๐ 

๕. นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ์ ๓๒ปี 
๔เดือน 

๑๐เดอืน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม๑ 
ม๖ 

๕๖ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๖. นางสุวิมล   สุขสวัสดิ์ ๓๖ปี 
๗เดือน 

๑๓ป ี
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๒ ศษ.บ. 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร์/
ม๒ ม๓ 

๑๕๒ 

๗. นายวนัชัย  พละราด ๓๖ปี 
๔เดือน 

๕ปี  
๔เดือน 

ครู/คศ.๑ ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาตร์/
ม๑ ม๓ ม๖ 

๑๓๖ 

๘. นางน้องนก  เกณิกานนท์ ๓๓ปี 
๒เดือน 

๓ปี  
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร์/
ม๑ ม๕ ม๖ 

๑๒๐ 

๙. นางสาวกัลยาณี หนูพัด ๒๗ปี 
๙เดือน 

๓ปี  
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๑ กศ.บ คณิตศาตร์ คณิตศาตร์/
ม๔ ม๕ 

๑๙๒ 

๑๐ นางสาวบงกชรัตน์  เจริญทวี ๒๔ปี ๑๐ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร์/
ม๔ ม๕ 

๔๐ 

๑๑ นายวชัรพร แสงสวา่ง ๒๔ปี ๑๐ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาตร์ คณิตศาตร์/
ม๑ ม๒ 

๑๐๔ 

๑๒ นางสาววาสิฐฐี  เถ่ือนโทสาร ๒๔ปี 
๕เดือน 

๑๐ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร์/
ม๑ ม๒ 

๔๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑๓ 
นางพชัรียา  นะทีวาส ๔๐ปี  

๕ เดือน 
๑๗ป ี

๖เดือน 
ครู/คศ.๒ ค.บ. เคมี เคมี/ม๔ ม๕ 

ม๖ 
๑๑๒ 

๑๔ นายชัยรักษ์  ดอกยี่สุ่น ๓๙ปี  
๓ เดือน 

๑๖ปี  
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๒ กศ.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม๓ 
ม๕ ม๖ 

๑๐๔ 

๑๕ นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย ๓๕ปี  
๑๑ เดือน 

๑๒ป ี
๕เดือน 

ครู/คศ.๒ วท.ม. ชีววิทยา
ศึกษา 

ชีววิทยา/
ม๑ ม๕ ม๖ 

๘๐ 

๑๖ นางสาวด ารัสศิริ สัจจาธรรม ๒๙ปี  
๘ เดือน 

๕ปี 
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๑ วท.บ ชีววิทยา ชีววิทยา/
ม๒ ม๔ ม๖ 

๘๐ 

๑๗ นางสาววารุณ ี ใฝุนา ๓๔ปี๗เดือน ๒ปี๙เดือน ครู/คศ.๑ ศษ.บ. เคมี เคมี/ม๑ ม๔ ๑๒๐ 



๗ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑๘ นายทนง  สังวาลย ์ ๓๒ปี 
๘เดือน 

๓ปี 
๙เดือน 

ครู/คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ 
ม๔ ม๖ 

๑๒๘ 

๑๙ นางสาวสุปราณี วงษา ๓๒ปี 
๑ ดือน 

๔ปี 
๘เดือน 

ครู/คศ.๑ ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ 
ม๓ ม๕ 

๑๖๐ 

๒๐ นางสาวชไมพร ดวงแก้ว ๒๗ปี 
๙เดือน 

๓ปี 
๙เดือน 

ครู/คศ.๑ กศ.บ 
กศ.ม 

สังคมศึกษาฯ 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
ม๑ ม๕ 

๑๖๘ 

๒๑ นายศุภกิตติ ์ ศรีบุตร ๓๒ปี ๒ปี 
๗เดือน 

ครู/คศ.๑ ศศ.บ. 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

สังคมศึกษา/
ม๑ ม๒ ม๓ 

๖๔ 

๒๒ นางร่มแก้ว   อยู่เกิด ๕๐ปี ๑ ปี  
๑๐เดือน 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
กศ.ม 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา/
ม๓ ม๔ ม๖ 

๘๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๒๓ นายวีระ  มนตรีวงษ ์ ๕๒ปี 
๓เดือน 

๒๘ป ี
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๓ ค.บ. ดนตรี
ศึกษา 

ศิลปะ/ม.๑  
๑๓๖ 

๒๔ นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม ๒๕ปี 
๗เดือน 

๑๐ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๑ 
ม.๔ ม.๕ 

๔๔ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๒๕ นางกัญณิญาพัทน์   มนตรีวงษ์ ๔๘ปี  
๘เดือน 

๒๕ปี 
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๓ วท.บ. ศึกษาศาสตร์
-พลศึกษา 

สุขศึกษา
และพล

ศึกษา/ม.๖ 

๘๘ 

 
 



๘ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๒๖ นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ๔๗ปี  
๔เดือน 

๒๒ปี 
๓เดือน 

ครู/คศ.๓ กศ.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

แนะแนว/ 
ม.๑ ม๓ ม๖ 

๒๖๔ 

๒๗ นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ ๔๙ปี  
๒เดือน 

๑๙ปี 
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๒ ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

งานบ้าน/ 
ม๒ ม๓ 

๘๐ 

๒๘ นายวรวิทย ์ สังข์เอียด ๓๕ปี 
๙เดือน 

๘ปี 
๗เดือน 

ครู/คศ.๒ บธ.บ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
/ม๓ ม๔ 

๑๒๘ 

๒๙ นางสาวมัทร ี ขนรกุล ๓๒ปี  
๖เดือน 

๙ปี 
๕เดือน 

ครู/คศ.๒ ค.บ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
/ม๒ ม๖ 

๑๒๘ 

๓๐ นายจักรกฤษณ์ แท่นยัง้ ๓๓ปี 
๕เดือน 

๔ปี 
๕เดือน 

ครู/คศ.๑ วท.บ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
/ม๑ ม๕ 

๑๗๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๓๑ นายมนัส  ถึกสุวรรณ ๕๓ปี 
๑เดือน 

๑๙ปี 
๑๐เดือน 

ครู/คศ.๓ กศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ/ม๑ ๑๗๖ 

๓๒ นางสาววิภาพร ธรรมนามจิต ๓๒ปี  
๑เดือน 

๓ป ี
๙เดือน 

ครู/คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

อังกฤษ/ม๔ ม๕ 
ม๖ 

๘๐ 

๓๓ นายพชร  สพสมัย ๒๙ปี 
๗เดือน 

๓ป ี
๕เดือน 

ครู/คศ.๑ ศศ.บ. 
กศ.ม 

ภาษาจนี 
บริหาร

การศึกษา 

อังกฤษ/ม๑ ม๒ 
ม๕ 

๑๔๔ 

๓๔ นางสาวปรารถนา ศรีสงกา ๒๕ปี ๖ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจนี อังกฤษ/ม๑ ม๒ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
  

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๓๕ 
นางจันทิมา  มณีสุปัญญา ๓๕ปี 

๖เดือน 
๙ปี พนักงาน

ราชการ 
บธ.บ การจัดการ

ทั่วไป 
งานบ้าน/ม๒ 

ม๔ ม๕ 
๗๒ 

๓๖ 
นายดิเรก  ขนรกุล ๓๙ปี 

๘เดือน 
๙ปี พนักงาน

ราชการ 
วท.บ. วิทยา-ศาสตร์ 

การกีฬา 
พลศึกษา  
ม๒ ม๖ 

๑๖๘ 

๓๗ 
นางสาวธีรกานต์ จงด ารงศกัดิ์ ๓๔ปี 

๑๐เดือน 
๕ปี 

๙เดือน 
พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม๓ ม๕ ม๖ ๗๒ 

๓๘ 
นางเกตวุล ี สังวาลย์ ๓๑ปี 

๘เดือน 
๔ปี 
๑๑

เดือน 

พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา/
ม๒ 

๘๐ 

๓๙ 
นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ๒๖ปี 

๘เดือน 
๔ปี 

๘เดือน 
พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพล
ศึกษา  ม๓ 

ม๔ ม๕ 

๑๓๖ 

๔๐ 
นางสาวศุภพิชญ์  ธ ารงเวชช ๒๗ปี 

๙เดือน 
๗เดือน พนักงาน

ราชการ 
ศ.บ. ตกแต่ง

ภายใน 
ศิลปะ/ม๓ 

ม๖ 
 

๓๒ 

๔๑ 
นายนพรัตน์  ศรีงาม ๒๕ปี 

๑๐เดือน 
๗เดือน พนักงาน

ราชการ 
กษ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ๔๘ 

๔๒ 
นางสาวกัลยาลักษณ์  ศรีรักษา ๒๖ปี 

๙เดือน 
๑๐ 

เดือน 
พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์/ม๓ 
ม๔ 

- 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ฝุายบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๔๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
  

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๔๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงจิราภา ผ่องใส ๒๖ปี 

๒เดือน 
๕ปี 

๙เดือน 
ครูอัตราจ้าง วทบ. วิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสุขภาพ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา/ม๑ ม๒ 

๑๐๔ 

๔๔ นายภิรมย์ศักดิ์  สมสมัย ๓๑ปี 
๗เดือน 

๓ปี 
๕เดือน 

ครูอัตราจ้าง ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 
/ม๑ ม๓ ม๔ ม๕ 

๑๓๖ 

๔๕ นายเพียะตรา  สวน ๓๘ปี 
๑๐เดือน 

๒ปี 
๑๐เดือน 

ครูอัตราจ้าง พธ.บ. สังคมศึกษา ภาษเขมร 
ม๑ ม๕ ม๖ 

๙๖ 

๔๖ นายสุวรรณี  แสงทอง ๓๒ปี ๒ปี 
๑๐เดือน 

ครูอัตราจ้าง พธ.บ. พระพทุธ -ศาสนา ภาษเขมร 
ม๒ ม๓ 

๙๖ 

๔๗ นางสาวทิพย์สุดา  กล้าแข็ง ๒๕ปี ๗ เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร ์ โลกและอวกาศ ม๑ 
ม๕ ม๖ 

- 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ฝุายบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน  ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๕ หลัง ส้วม – หลัง สระว่ายน้ า - สระ 
สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม สนามเทนนิส - สนาม อ่ืนๆ 
(ระบุ) สนามตะกร้อ ๑ สนาม 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๓,๕๒๔,๒๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๑,๙๑๓,๑๘๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๐๒๘,๗๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓,๐๒๘,๗๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (เงินเดือน-ค่าจ้าง) ๑๑,๙๑๓,๑๘๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑๘,๔๖๖,๐๘๐ รวมรายจ่าย ๑๔,๙๔๑,๘๘๐ 
   

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง      คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๑ ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐ ของรายรับ 

 
 



๑๑ 
  

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ ๒๒,๘๗๘ 

คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีกรมอุตุวิทยา วัดคลองใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  ตลาดสดเทศบาลคลองใหญ่ 
เทศบาลคลองใหญ่ ว่าที่การอ าเภอคลองใหญ่ สถานีต ารวจ สาธารณะสุข โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
แห้งและท่าเทียบเรือ 

อาชีพหลักของชุมชน คือ ประมง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ขบวนแห่สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ประมง ร้อยละ ๗๐ รับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ ๒๐ และค้าขาย ร้อยละ ๑๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๐ ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 
๑๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
ข้อจ ากัด : สถานศึกษาตัง้อยู่ในเขตชุมชนปกครองโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผู้ปกครองส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได้จุลเจือ
ครอบครัว ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ท าให้มีปัญหาทางด้านการปกครอง นักเรียนบาง
คนประพฤตินอกกรอบ มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองบางคน จึงมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือด้านการเรียน
ของบุตรหลานน้อยมาก ท าให้มีนักเรียนจ านวนหนึ่งทีด่้อยโอกาสและเรียนรู้ได้ช้า 

โอกาส :  ชุมชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา 
และบริจาคเงินซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และจ้างครูต่างชาติ ให้สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสถานศึกษาได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ให้ค าแนะน า เช่น การประกอบอาหารท้องถิ่น การสานหมวก การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่
และการใช้ภาษากัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น  

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๑๒ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2557 

แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

สาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 
วิชาเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย                         
คณิตศาสตร ์ 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 
วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวัน  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 40 1.0 40                 
อาเซียนศึกษา                      0.5 20 
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 

รวม 7.0 280 7.0 280 6.0 240 6.0 240 6.0 240 6.0 240 
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 18.0 720 18.0 720 17.0 680 17.0 680 17.0 680 17.0 680 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ลูกเสือ-เนตรนารี   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ   15   15   15   10   15   15 

รวม   75   75   75   70   75   75 
รวมทั้งหมด   795   795   755   750   755   755 

รวมปีการศึกษา  1590 ช่ัวโมง   1505 ช่ัวโมง   1510 ช่ัวโมง  
รวมตลอดหลักสตูร  4605 ช่ัวโมง  



๑๓ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2557 

แผนการเรียน พหุภาษา 

สาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 
วิชาเพ่ิมเติม 

วิทยาศาสตร ์ 1.0 40     1.0 40     1.0 40     
คณิตศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาจีน 1.0 40 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ภาษาเขมร 1.0 40 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
อาเซียนศึกษา                      0.5 20 
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 

รวม 7.0 280 7.0 280 7.0 280 6.0 240 7.0 280 6.5 260 
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 18.0 720 18.0 720 18.0 720 17.0 680 18.0 720 17.5 700 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ลูกเสือ-เนตรนารี   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ   15   15   15   15   15   15 

รวม   75   75   75   75   75   75 
รวมทั้งหมด   795   795   795   755   795   775 

รวมปีการศึกษา  1590 ช่ัวโมง   1550 ช่ัวโมง   1570 ช่ัวโมง  
รวมตลอดหลักสตูร  4710 ช่ัวโมง  

 



๑๔ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 แผนการเรียน ท่ัวไป ปีการศึกษา 2557 

สาระการเรียนรู ้
ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
การงานอาชพีฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 
วิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
วิทยาศาสตร์ 1.0 40     1.0 40     1.0 40     
ฮ็อกกี ้1     1.0 40 1.0 40             
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาจีน 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาเขมร 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
อาเซียนศึกษา                      0.5 20 
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 

รวม 7.0 280 7.0 280 7.0 280 5.0 200 6.0 240 5.5 220 
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 18.0 720 18.0 720 18.0 720 16.0 640 17.0 680 16.5 660 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ลูกเสือ-เนตรนารี   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ   15   15   15   15   15   15 

รวม   75   75   75   75   75   75 
รวมทั้งหมด   795   795   795   715   755   735 

รวมปีการศึกษา  1590 ชั่วโมง   1510 ชั่วโมง   1490 ชั่วโมง  
รวมตลอดหลักสูตร  4590 ชั่วโมง  



๑๕ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญว่ิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต (พิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

สาระการเรียนรู ้
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         
วิทยาศาสตร ์ 4.5 180 1.5 60                 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 
วิชาเพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 
ฟิสิกส ์     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
เคม ี     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ชีววิทยา     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 3.0 120 2.0 80 2.0 80 2.0 80 
สังคมศึกษาฯ 1.0 40     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
อาเซียนศึกษา                 0.5 20     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ท้องถ่ินของเรา 1.0 40                     
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 
                          

รวม 9.0 360 11.5 460 13.0 520 12.0 480 12.5 500 12.0 480 
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 20.0 800 19.5 780 19.5 780 18.5 740 17.0 680 16.5 660 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ       20   20       20     
ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 
รวมทั้งหมด   860   840   840   800   740   720 

รวมปีการศึกษา  1700 ช่ัวโมง   1640 ช่ัวโมง   1460 ช่ัวโมง  
รวมตลอดหลักสตูร  4800 ช่ัวโมง  

 



๑๖ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญว่ิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6  แผนการเรยีน วิทย-์คณิต (ปกติ) ปีการศึกษา 2557 

สาระการเรียนรู ้
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         
วิทยาศาสตร ์ 4.5 180 1.5 60                 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 
วิชาเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 1.0 40                     
คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ฟิสิกส ์     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
เคม ี     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
ชีววิทยา     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
โลกและอวกาศ         1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
สังคมศึกษาฯ 1.0 40     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
อาเซียนศึกษา                 0.5 20     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาจีน     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาเขมร     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 

รวม 6.5 260 10.5 420 11.5 460 11.5 460 12.0 480 11.5 460 
รวมพืน้ฐาน/เพิม่เตมิ 17.5 700 18.5 740 18.0 720 18.0 720 16.5 660 16.0 640 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ       20   20       20     
ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 
รวมทั้งหมด   760   800   780   780   720   700 

รวมปีการศกึษา  1560 ชั่วโมง   1560 ชั่วโมง   1420 ชั่วโมง  
รวมตลอดหลักสูตร  4540 ชั่วโมง  

 
 



๑๗ 
  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญว่ิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 ปีการศึกษา 2557 

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

สาระการเรียนรู ้
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         
วิทยาศาสตร์ 4.5 180 1.5 60                 
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
การงานอาชพีฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 
วิชาเพิ่มเติม 

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
โลกและอวกาศ         1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
สังคมศึกษาฯ 1.0 40     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
อาเซียนศึกษา                 0.5 20     
พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาอังกฤษ 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 
ภาษาจีน     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
ภาษาเขมร     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
IS1 1.0 40                     
IS2     1.0 40                 

รวม 8.0 320 8.5 340 9.5 380 9.5 380 10.0 400 9.5 380 
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 19.0 760 16.5 660 16.0 640 16.0 640 14.5 580 14.0 560 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว   20   20   20   20   20   20 
ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 
เพื่อสังคมฯ       20   20       20     
ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 
รวมทั้งหมด   820   720   700   700   640   620 

รวมปีการศึกษา  1540 ชั่วโมง   1400 ชั่วโมง   1260 ชั่วโมง  
รวมตลอดหลักสูตร  4200 ชั่วโมง  



๑๘ 
  

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑) ห้องสมุด มีขนาด ๓๓๑ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๕,๔๗๕ เล่ม  

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation 
System)   

จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๕๕ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ๓ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง 
ห้อง (ระบุ)..ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       จ านวน ๑ ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๕๗ เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๓๒ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๔ เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๒๘ คนต่อวัน   
  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๗ ของนักเรียนทั้งหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   ๒๑ เครื่อง  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
  

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. ห้องสมุดพัด-มานี  สุภาภา ๕๑,๓๒๖ 
๒. ศูนย์อาเซียน 

(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมีห้องเรยีนไม่เพียงพอ) 
- 

๓. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมีห้องเรยีนไม่เพียงพอ) 

- 

๔. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ - 
๕. ห้องปฏิบัติการโลกและอวกาศ - 
๖. ห้องปฏิบัติการทางเคมี - 
๗. ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา - 
๘. ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ - 
๙. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ - 
๑๐. ห้องพยาบาล ๔๓๐ 
๑๑. ห้องแนะแนว - 
๑๒. ห้องคหกรรม - 
๑๓. ธนาคารโรงเรียน ๑๐๐ 
๑๔. สหกรณ์โรงเรียน ๑๒๘ 
๑๕. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง - 

 
 
 
   
  



๒๐ 
  

 ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ าเภอคลองใหญ่ ๘ 

ร้านอาหารปูนิ่ม ๑๐ 
สถานีกรมอุตุวิทยา ๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ๔ 
วัดคลองใหญ่ ๕ 
วัดห้วงโสม ๕ 
สถานีต ารวจ ๔ 
ทีว่่าการอ าเภอคลองใหญ่ ๔ 
เกษตรอ าเภอคลองใหญ่ ๒๐ 
สาธารณะสุขอ าเภอคลองใหญ่ ๑๕ 
โรงพยาบาลอ าเภอคลองใหญ่ ๑๐ 
สถานธรรมไทซิ่ง ๑๐ 

  
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระฯ 
๖.๑ นายอังคาร   ลัดลอย ดนตรีไทย ๒ ภาคเรียน/ปี ศิลปะ 
๖.๒ ผู้จัดการร้านอาหารปูนิ่ม อาหารท้องถิ่น ๑ ภาคเรียน/ปี การงานอาชีพ ฯ 
๖.๓ ร.ต.ต. สมพงษ ์  วงษ์จินเพชร ภาษาเวียดนาม ๒ ภาคเรียน/ปี ภาษาต่างประเทศ 
๖.๔ นางสาวรุ่งทิวา  สมบูรณ์ อาหารท้องถิ่น ๑ ภาคเรียน/ปี การงานอาชีพ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
  

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

และดนตรีพืน้บา้น ประจ าปี ๒๕๕๗  
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั2 การประกวดโรงเรียน/
สถานศึกษา ตามโครงการยุวชนประกันภัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ได้รับรางวลัโรงเรียนดีเดน่ ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

ผู้บริหาร(ระบชุื่อ)   
นายส าเนา  บุญมาก รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
   
ครู(ระบุชื่อ)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางบานชืน่  ประไพ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภา 
นางบานชืน่  ประไพ ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นางบานชืน่  ประไพ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ การ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชัน้ม.๑-ม.๓ และ ม๔-ม.๖  

สพม. เขต ๑๗ 

นางบานชืน่  ประไพ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัชนะเลิศอันดับ ๔ การ
แข่งขันพาทีสรา้งสรรค์ ระดับชัน้ ม.๔-ม.๖ 

สพม. เขต ๑๗ 

นางบานชืน่  ประไพ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ การ
แข่งขันพาทีสรา้งสรรค์ ระดับชัน้ ม.๑-ม.๓ 

สพม. เขต ๑๗ 

นางบานชืน่  ประไพ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัชนะเลิศการประกวดแต่ง
บทร้อยกรองสุภาพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  

สพม. เขต ๑๗ 

นางสาวคณภร  อัตจริต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
เรียงความคัดลายมือระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม. เขต ๑๗ 

 

 



๒๒ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวคณภร  อัตจริต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน

เรียงความคัดลายมือระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
สพม. เขต ๑๗ 

นางสาวคณภร  อัตจริต ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งบทร้อย
กรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม. เขต ๑๗ 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และ ม.
๔-ม๖ 

สพม. เขต ๑๗ 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย สพม. เขต ๑๗ 
นางสาวนัทกานต์  สวาสด์ิ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม. เขต ๑๗ 

นายวิเชียร  วรรณภากร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน
ระดับจังหวัดและได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค 

สพม. เขต ๑๗ 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญทองรายการพาทีสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๑-ม๓ 

สพม. เขต ๑๗ 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ 
เหรียญเงินรายการพาทีสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สพม. เขต ๑๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสุวิมล สุขสวัสดิ ์ ข้าราชการครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี สพม. เขต ๑๗ 
นายวันชัย  พละราด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท 

และขันซโูดกุ รุ่น ม.ต้น และม.ปลาย  รายการ ครอส
เวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์การค้าแป
ซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ
แห่งประเทศไทย 



๒๓ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวันชัย  พละราด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ครอสเวิร์ด

เกม เอแม็ท และขันซูโดกุ รุ่น ม.ต้น และม.ปลาย   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ. 

นางสาวกัลยาณี หนูพัด ข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ สพม. เขต ๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ การ
ประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๓๔  ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
การแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ 
การแข่งขันการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
การแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขิม ม.4-ม.6ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ 
การแข่งขันการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขิม ม.4-ม.6
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๔ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ 

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.17 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.๔-ม.๖ ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดราชบุรี 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทอง การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค  และ
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค  และ
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขั้น
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับ
ภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ได้เหรียญ
ทอง 
 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๒๕ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางจันทิมา  มณีสุปัญญา 
 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายวรวิทย์  สังข์เอียด ข้าราชการครูได้รับรางวัลครูดีเยี่ยม สพม. เขต ๑๗ 
 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวรวิทย์  สังข์เอียด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค  ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวรวิทย์  สังข์เอียด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวมัทรี ขนรกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-
ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายจักรกฤษณ์  เเท่นยั้ง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ได้เหรียญ
ทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางจันทิมา มณีสุปัญญา เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค  และชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับหนึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 
 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๒๖ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางจันทิมา มณสีุปัญญา เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขั้นท าอาหาร น้ าพริก ผัก

สด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางจันทิมา มณีสุปัญญา เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการท าอาหารคาวจาน
เดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-
ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายวีระ  มนตรีวงษ์ รางวัลวัฒนคุณาธร ระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม  
นายวีระ  มนตรีวงษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี (Princess Maha Chakri 

Award) ระดับครูขวัญใจศิษย์ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ รางวัลผู้อุทิศตนในฐานะอาจารย์พิเศษหลักสูตร
อนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนตราด 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ วิทยากรอบรมคุณธรรมให้กับคณะครูจังหวัดตราด ณ.วัด
ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ส านักงานคุรุสภา จังหวัด
ตราด 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ รางวัลบุคคลดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและ
จังหวัดตราด ประจ าปี ๒๕๕๘   

สมาคมสื่อสารมวลชน
จังหวัดตราด  

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
ระดับประเทศ 
 
 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๗ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
ระดับประเทศ 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.๑-ม.๓ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับ
ภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายวีระ  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.
๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๒๘ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวศุภพิชญ์   ธ ารงเวชช ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการ

แข่งขันการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศุภพิชญ์   ธ ารงเวชช ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแข่งขันการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-
ม.6ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรี

พรม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรี

พรม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางพัชรียา  นะทีวาส ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับ  ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรียา  นะทีวาส ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญชนะเลิศเหรียญ
ทองอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับ  ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางพัชรียา  นะทีวาส ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
อภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงาน
ไฟฟูาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้
รางวัลไปศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ  
(จีนและฮ่องกง) 
 
 
 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 



๒๙ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

อภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงาน
ไฟฟูาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้
รางวัลไปศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ  
(จีนและฮ่องกง) 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับ  ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญชนะเลิศเหรียญ
ทองอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับ  ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาววารุณี  ใฝุนา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
อภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงาน
ไฟฟูาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รางวัลไป
ศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ  
(จีนและฮ่องกง) 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกัลยาลักษณ์ ศรีรักษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
อภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงาน
ไฟฟูาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รางวัลไป
ศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ  
(จีนและฮ่องกง) 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
 
 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๐ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

อันดับ ๑การแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
ระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
ระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายดิเรก  ขนรกุล ข้าราชการครูได้รับรางวัลครูดีเยี่ยม  
นายดิเรก  ขนรกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายดิเรก  ขนรกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับ ๑การแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 



๓๑ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับ ๑การแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตซอล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอ
คลองใหญ่ (กีฬาฟุตซอล) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

อ าเภอคลองใหญ่ 

นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตซอล รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอ
คลองใหญ่ (กีฬาฟุตซอล) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

อ าเภอคลองใหญ่ 

นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ฟุตบอล ในโครงการ สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าเรด แชมเปี้ยน 
ปี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๗ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตราดไปท า
การแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานครฯ 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายศุภกิตติ์   ศรีบุตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายศุภกิตติ์   ศรีบุตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวสุปราณี   วงษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๒ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุปราณี   วงษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

อันดับ ๑ การแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวสุปราณี   วงษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุปราณี   วงษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับ ๑ การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวสุปราณี   วงษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับ ๑ การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.17 

นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.17 

นางเกตุวลี  สังวาลย์ ข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ สพม. เขต ๑๗ 
นางร่มแก้ว  อยู่เกิด 
 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายมนัส  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัด

สวนถาดแบบชื้น ม.๔-ม.๖ ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดราชบุร ี



๓๓ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมนัส  ถึกสุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวน

ถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค  และชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับหนึ่งเปน็ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววิภาพร  ธรรมนามจิต ข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ สพม. เขต ๑๗ 
นางสาววิภาพร  ธรรมนามจิต 
 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน(ระบุชื่อ)   
นายกิตติพงษ์  วงษ์จิน้ รางวัลชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๓๔  

ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลยับูรพา 

นายยุทธนา  มูลเพ็ญ 
นางสาวกนกวรรณ  
......... 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๔-ม.๖ 
ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

 

เด็กชายณัฐพงษ์ ลักษวงศ ์
เด็กหญิงดวงเดือน พลูเกษม 

 

เข้าร่วมแข่งขันซูโดกุ รุ่น ม.ต้น (ไม่เกิน ม.๓) รายการ ครอส
เวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวนัออก
และภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์คศรีราชา จ.ชลบุร ี

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

นายเอกรัฐ  แสงนิลเกิด 
 

เหรียญทอง อันดับ ๔ ซูโดกุ รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) 
รายการ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์
ภาคตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.
ชลบุร ี

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

 

 

 



๓๔ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอินทิรา  จันทร์ศิร ิ เหรียญเงิน ซูโดกุ รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) รายการ ครอส

เวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวนัออก
และภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

เด็กชายมานพ  เอิบภพ 
เด็กชายณัฐนนท์  สทุาวนั 
 

เหรียญทองแดง ครอสเวิร์ด รุ่น มัธยม (ไม่เกิน ม.๓) รายการ 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

เด็กชายกิตติชัย ห้วงเกษม 
เด็กชายมานพ  เอิบภพ 
เด็กชายสันติพงษ์  สงวนหงส์ 
เด็กชายณัฐนนท์  สทุาวนั 

เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่น ม.ต้น (ไม่เกิน ม.๓) รายการ 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

เด็กหญิงพิทยาพร อาจณรงค ์
เด็กหญิงชนากานต์ บ ารุงตัว 

เข้าร่วมแข่งขันค าคม รุ่น ม.ต้น (ไม่เกิน ม.๓) รายการ ครอส
เวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวนัออก
และภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

นายวชิาญ ทองสุก 
นายเดชา บุญธรรม 
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข 
นายคมสนั นนทพนัธุ ์

เข้าร่วมแข่งขันค าคม รุ่น ม.ปลาย-โอเพ่น รายการ ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

เด็กชายกิมเฮง สุขสวสัดิ ์
เด็กชายธีรวุฒิ ศรีสัมพนัธ ์
เด็กหญิงดวงเดือน พลูเกษม 
เด็กหญิงวราลักษณ์ ลีฬหสกุล
ชัย 
เด็กชายณัฐพงษ์ ลักษวงศ ์

เหรียญทองแดง ซูโดกุ รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) รายการ 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรีเอ
แม็ท รุ่น ม.ต้น (ไม่เกิน ม.๓) รายการ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท 
ค าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ 
๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค
พาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุร ี

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

 

 



๓๕ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายเอกรัฐ  แสงนิลเกิด 
นางสาวอินทิรา  จันทร์ศิริ 
นางสาวอัญธิกา วงษ์จนิดา 
นางสาวน้ าฝน ลบแย้ม 
เด็กหญิงวราลี ลีฬหสกุลชยั  
นางสาววนัชนันท์ บัวแก้ว 
นายจิระวรรธน์ ดิษยวรรธนะ 
นางสาวชลธชิา สังข์ทอง 
นายสุรพงษ์ ถนอมกุล 

เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) รายการ 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง คร้ังที่ ๑๔ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาคร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

นายสุรพงษ์ ถนอมกุล 
 

เหรียญทอง รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) รายการ ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง คร้ังที่ ๒๖ ณ  เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

นายเอกรัฐ  แสงนิลเกิด 
นางสาวอินทิรา  จันทร์ศิริ 
 

เหรียญเงิน รุ่น ม.ปลาย (ไม่เกิน ม.๖) รายการ ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ชงิแชมป์ภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง คร้ังที่ ๒๖ ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

เด็กชายธรรมนูญ พวงสมบัต ิ การแข่งขันอ่านเอาเร่ือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
๒๕๕๗ 

สพม. เขต ๑๗ 

นางสาวดลยา โคตรสาลี การแข่งขันอ่านเอาเร่ือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
๒๕๕๗ 

สพม. เขต ๑๗ 

เด็กหญิงลีมน แพน การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
๒๕๕๗ 

สพม. เขต ๑๗ 

นางสาวสกลรัตน์  ธนาสิทธิ์สงัข์ 
นางสาวสุภาพร  ค้อ 

การแข่งขันการเขียนเชิงวิชาการ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนือ่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี ๒๕๕๗ 

สพม. เขต ๑๗ 

เด็กชายกิตติชัย ห้วงเกษม 
เด็กชายสันติพงษ์ สงวนหงษ ์

ได้รับรางวลัที่ ๑ การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ระดับ ม.ต้น งาน
วิทยานทิรรน์ @ วิทยาลัยชุมชนตราด ประจ าปี ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยชุมชนตราด 

 

 



๓๖ 
  

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายทรัพย์สถิต อภิบาลศร ี
เด็กชายชาคริต ธรรมเกษร 
เด็กชายต้นตาล ศก 
เดก็ชายอธิพงษ์ บญุคู่ 
เด็กชายธีรภัทร์ สว่างเนตร 
เด็กชายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต ์
เด็กชายธนกร หิรัญรัตน ์
เด็กชายพีรพัฒน์ โกศล 
เด็กชายธนธรณ์ ใหญ่ชุก 
เด็กชายพงษไ์พบลูย์ ศรีวิไล 
เด็กชายจิตรกร เปรมชาต ิ

“การลง windows และการลงโปรแกรมพื้นฐาน” สพม. เขต ๑๗ 

เด็กชายณัฐนนท์ สวุันทา 
เด็กชายมานพ เอิบพบ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ระดับ ม.ต้น งาน
วิทยานทิรรน์ @ วิทยาลัยชุมชนตราด ประจ าปี ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยชุมชนตราด 

นางสาวศิวรักษ์ สีเงนิ 
เด็กหญิงรุ่งอรุณ แลนรัตน์ 
เด็กชายอาทิตย์ มลูเพ็ญ 
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข 
เด็กหญิงนภาพร อ่ิมสารพางค ์
นางสาวอินทิรา จันทร์ศิริ 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “คัดลายมือภาษาเขมร”ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษา
เขมร ๒๕๕๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โรงเรียนปราสาทวทิยาคาร 
อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร ์

เด็กหญิงลีมน  แพน 
เด็กหญิงเกษร  ภารพันธ ์

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอน
สุภาพ ม.๑-ม.๓ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดบัภาค 

สพม. เขต ๑๗ และเขต
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงณัฐกานต ์ กรองแก้ว 
เด็กหญิงดวงพร  ยิ้มเจริญ  
เด็กหญิงพรนภา  สังข์ทอง  

เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบัภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวพลอย  สังข์ทอง 
นางสาววรณัฐ  ประจวบเขต 
นางสาวเกศิน ี เกตุเเก้ว 

เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบัภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

 

 

 



๓๗ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกิตต ิ อ าพล 
นายจิรเมธ  สังข์ทอง 

เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน (โดยการติดล้อบนิขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 
ได้เหรียญทองแดง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงธัญญธร   วสุวรรธนะ  
เด็กหญิงสมจิต   ปลูก  
เด็กหญิงสัณฐิตา   กรุดทรัพย์ 
เด็กหญิงสุชาดา   สังข์ทอง  
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สังข์ทอง    

เหรียญทองชนะเลิศ  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.
๓ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเปน็ตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวนฤมล   แสงพวง  
นายเสรี   แสงจันทร ์

เหรียญทองชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค ได้เหรียญทองแดง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวกนกพร  บุญยุภ ู
เด็กหญิงจณิสตา  บุญเดิม 
นางสาวจรรยาพร  คีรีเขต 
นางสาวนภัทธา  วงษ์ศิริ 
นางสาวนริศรา  ศิริรวง 
นางสาวนุ้ย  โป 
เด็กหญิงพชรพรรณ  อุดม 
นางสาววรจนา  ผลาเกต ุ
นางสาววรนุช  หอยสังข์ 
เด็กหญิงวาร ี บุญลา 
นางสาวศรุดา  ขาวคม 
เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง 
เด็กหญิงสังใอ  อ็อก 
นางสาวอนัญญา  สังข์ทอง 
นางสาวอนสิา  ผ่องวรรณ 

เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 
ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวสุภาพร  ค้อ เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.๔-ม.
๖ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเปน็ตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค ได้เหรียญทองแดง 
 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๓๘ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายพงษ์เพพ  เกตุเเก้ว  เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.

๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค  และชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดบัประเทศ 

สพม. เขต ๑๗   และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายกิตติพงษ ์ วงษ์จิ้น เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 
ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗   และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายนภจร  วงษ์สะกด เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว 
ขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓  ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายสรวุฒ ิ พุทธรังษ ี เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓ 
ในงานศลิปหัตถกรรม นักเรียนและเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายกิตติพงษ ์ วงษ์จิ้น 
เด็กหญิงดีนา  ไกรเรือง 
เด็กชายทาย  ผลาเกต ุ
เด็กชายธนาทร  กุพันล า 
เด็กชายนภจร  วงษ์สะกด 
เด็กหญิงปู  ประ 
เด็กหญิงพิทยา  สังข์ทอง 
เด็กชายสรวุฒ ิ พุทธรังษ ี
เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.๑-ม.
๖ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเปน็ตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค  ได้เหรียญเงิน 
 
 
 
 
 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายชนินทร ์ พูลสวัสดิ ์
เด็กชายชยพล  บุญช่วย 
เด็กชายนนทนัตถ์   ฉัยลัย 
เด็กชายพนา  พรมสุภา 
เด็กหญิงพิทยาพร  อาจณรงค ์
เด็กชายอุทัย  เซง 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค และชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับประเทศ 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๓๙ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกรวิชญ ์ ใสสีสุข 
นายณัฐภูม ิ เต็มเปี่ยม 
นายยุทธนา  มูลเพ็ญ 
นายวนัด ี ประ 
นางสาวศิริรัตน ์ อาจณรงค์ 
นายสาธิต  วิจิตรบูรพา 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค และรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเปน็ตัวแทนไป
แข่งขันระดับประเทศ  

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายช านาญ  มะกะระชัช  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายยุทธนา  มูลเพ็ญ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงอริสา  อรุณรัตน์ 
  

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดบัภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗ และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายกิมเฮง  สุขสวัสดิ ์ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางสาวศิริรัตน ์ อาจณรงค์ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายนพดล  ขาวมงคล 
นางสาวมลธิรา  บุญช่วย 
เด็กชายวน  ตร ี
เด็กชายสุรคา  พวงเงิน 
เด็กชายเอก  เพียง 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค  ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายกฤษฎา  สังข์ทอง 
นายจิรยุทธิ ์ เหมาะขลุง 
  

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 
ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 



๔๐ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายพงศ์ภัค  จิตต์นุเคราะห์ 
เด็กชายพรเทพ  สิงหพันธ ์

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค  ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายชนนิทร ์ กุลประกอบกิจ 
นายนฤปนาถ  สีนวล 
  

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงณัฐลิน ี พันธุเดช 
เด็กชายปิยวฒัน ์เขมะวิริยะอนนัต ์
เด็กหญิงเมทิตา  ด้วงบุดด ี

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบัภาค ได้เหรียญเงิน 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายจิระพงษ ์ แก้วจันทร์ 
นายวฒุิชัย  เกิดมณี 
นายเฉลิม  นาย 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บงัคับมือ ม.๑-ม.๓ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดบั
ภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงชนัญญา  เจริญชาติสกลุ 
เด็กหญิงสุพรรษา  มังกร 
เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศร ี

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.
๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค  และชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดบัประเทศ 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นายนรินทร ์ จันตะเคียน 
นางสาวพัว  วันน ี
เด็กหญิงยุวดี  ฉัตรแก้ว 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขั้นท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาค ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กหญิงกนิษฐา  แสงทอง 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธะสา 
นางสาวอรวรา  แสงจันทร ์

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 
ได้เหรียญทอง 

สพม. เขต ๑๗  และเขต 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

เด็กชายทวีชยั  บุญช่วย 
เด็กชายวน  ตร ี
เด็กหญิงขวัญนภา  สังแตง 
เด็กหญิงนฤมล  ไชยวาท ี

ชนะเลิศการแข่งขันอภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟาูไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับภาคตะวันออก 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกมลชนก จนิตกานนท์ 
นางสาววรณัฐ  ประจวบเขต 
นางสาวณัฐพร  หอยสังข์ 
นางสาวณัฐกานต์  ใสสีสุข 

ชนะเลิศการแข่งขันอภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟาูไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับภาคตะวันออก 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 



๔๑ 
  

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายทวีชยั  บุญช่วย 
เด็กชายวน  ตร ี
เด็กหญิงขวัญนภา  สังแตง 
เด็กหญิงนฤมล  ไชยวาท ี

ชนะเลิศการแข่งขันอภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟาูไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ได้รางวลัไปศึกษาดูงานต่อตา่งประเทศ (จีนและฮ่องกง) 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกมลชนก จนิตกานนท์ 
นางสาววรณัฐ  ประจวบเขต 
นางสาวณัฐพร  หอยสังข์ 
นางสาวณัฐกานต์  ใสสีสุข 

ชนะเลิศการแข่งขันอภิปรายในหัวข้อ ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟาูไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และได้รางวัลไปศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ (จีนและฮ่องกง) 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เด็กชายเชิด  กิมสร้อยและคณะ รองชนะเลิศอันดบั ๑ ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอคลองใหญ่ (กีฬาฟุตซอล)  

อ าเภอคลองใหญ่ 

นายวรวิทย์  ทองสุขและคณะ ชนะเลิศอันดบั ๑ ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอคลองใหญ่ (กีฬาฟุตซอล)  

อ าเภอคลองใหญ่ 

นายวรวิทย์  ทองสุขและคณะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟตุบอล ในโครงการ สพฐ.-เอ.พี.
ฮอนด้าเรด แชมเปี้ยน ปี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๗ ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดตราดไปท าการแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ในวัน
เสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานครฯ 

สพฐ. 

นายยุทธนา  มูลเพ็ญ 
นางสาวศิริรัตน์  อาจณรงค์ 
นายสาธิต  วิจติรบูรพา 
นายวนัดี  ประ 
นายณัฐภูมิ  เต็มเปี่ยม 
นายกรวิชญ์  ใสสีสุข 

ถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รางวัลชมเชยการประกวดวง
ดนตรีสากล Star Music Contest ๒๐๑๔ ระดับภาค
ตะวันออก รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ป ี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ Star อ.
เมือง จ.ระยอง 

เด็กชายชยพล  บุญช่วย 
เด็กชายอุทัย  เซง 
เด็กชายสมชยั  แซ่ตั๊น 
เด็กชายนนทนัตถ์  ฉัยลัย 
เด็กหญิงพิทยาพร  อาจณรงค ์
เด็กชายชนินทร์  พลูสวัสดิ ์

ถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รางวัลชมเชยการประกวดวง
ดนตรีสากล Star Music Contest ๒๐๑๔ ระดับภาค
ตะวันออก รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ป ี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ Star  
อ.เมือง จ.ระยอง 

 

 



๔๒ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายยุทธนา  มูลเพ็ญ 
นางสาวศิริรัตน์  อาจณรงค์ 
นายสาธิต  วิจติรบูรพา 
นายวนัดี  ประ 
นายณัฐภูมิ  เต็มเปี่ยม 
นายกรวิชญ์  ใสสีสุข 

รางวัลชมเชย ประกวดวงดนตรสีากลระดบัชัน้ ม.๑-ม.๓ 
งานประเพณีลอยกระทงประจ าจังหวัดตราด 

ส านักงานเทศบาลเมือง
ตราด 

เด็กชายชยพล  บุญช่วย 
เด็กชายอุทัย  เซง 
เด็กชายสมชยั  แซ่ตั๊น 
เด็กชายนนทนัตถ์  ฉัยลัย 
เด็กหญิงพิทยาพร  อาจณรงค ์
เด็กชายชนินทร์  พลูสวัสดิ ์

รองชนะเลิศอันดบั ๒ ประกวดวงดนตรีสากลระดบัชัน้ ม.๔-
ม.๖ งานประเพณลีอยกระทงประจ าจังหวัดตราด 

ส านักงานเทศบาลเมือง
ตราด 

 เด็กชายพงษ์เพพ  เกตุเเก้ว  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑-
ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางาสาวมลธิรา บุญช่วย รับรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและน าชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายชนินทร ์ พูลสวัสดิ ์
เด็กชายชยพล  บุญช่วย 
เด็กชายนนทนัตถ์   ฉัยลัย 
เด็กชายพนา  พรมสุภา 
เด็กหญิงพิทยาพร  อาจณรงค ์
เด็กชายอุทัย  เซง 

เหรียญทอง อันดับ ๔ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายกรวิชญ ์ ใสสีสุข 
นายณัฐภูม ิ เต็มเปี่ยม 
นายยุทธนา  มูลเพ็ญ 
นายวนัด ี ประ 
นางสาวศิริรัตน ์ อาจณรงค์ 
นายสาธิต  วิจิตรบูรพา 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับประเทศ  

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงชนัญญา  เจริญชาติสกลุ 
เด็กหญิงสุพรรษา  มังกร 
เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศร ี

เหรียญทองอันดับหนึ่ง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ 
ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค  และเปน็ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๓ 
  

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที่ 
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วัตถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วิธดี าเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑. โครงการพัฒนาส านักงาน
ธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 
๒.เป็นอุปกรณ์พื้นฐานท่ีใช้
ในการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา  

๑. ส ารวจรายการวัสดุ
อุปกรณ์ 
๒. จัดท าบัญชีเบิกจ่าย
พัสดุอุปกรณ์ 
๓. ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุ
อุปกรณ์แก่คร ู
ทุกท่าน 

๑. ครูและบุคลากร  
จ านวน ๖๐  คน  มี
อุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

๒. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 
๒.เพื่อประเมินผล  และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูและหน่วยงาน 

๑. ประชุมปฏิบัติการ
ศึกษาผลการรายงาน
ตนเองเพื่อจัดโครงการ
และกิจกรรม 
๒. จัดท าเอกสารและวัสดุ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงานระยะท่ี ๑  เพื่อ
ปรับปรุง 
๔. ประเมินผลการ
ด าเนินงานระยะท่ี ๒  เพื่อ
สรุป 
๕. สรุปผล 
๖. เผยแพร่ผลการประเมิน
แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

๑.ครูเห็นความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพ 
และชุมชนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
ระบบประกันคุณภาพ
ภาย 
ใน ๑๐๐% 
๒.โรงเรียนมีเครื่องมือ
วัดและประเมิน
มาตรฐาน ๑๐๐% 
 

๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑.เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.เพื่อประเมินผล และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูและหน่วยงาน 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยการท าวิจัย  
๓. ด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม 
๔.ประเมินแลสรุปผล 

๑.ครูมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ เรื่อง 
๒.มีผลงานวิจัยอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง 



๔๔ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๔. โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
 

๑.มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอเพิ่มขึ้น๔๐ % 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร์ในระดบัดี 
เพิ่มข้ึน ๓๐ %   

๑. จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี 
คู่มือครู 
๒. ปรับปรุงและผลิต 
สื่อการสอน 
๓. ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในและนอกกลุ่ม
โรงเรียน  
๔. ทบทวนความรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร ์

๑.มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอเพิ่มขึ้น๔๐ % 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร์ในระดบัดี 
เพิ่มข้ึน ๓๐ %   

๕. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑.สร้างเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดา้น
คณิตศาสตร ์
 

๑. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ในและนอก
กลุ่มโรงเรียน ฯ 
๒. ทบทวนความรู้ 
๓. สอนซ่อมเสริม 
นักเรียนที่มีปัญหาดา้นการ
เรียนคณิตศาสตร ์

๑.นักเรียนที่มีปัญหา
ทางดา้นการเรียน
คณิตศาสตร์ได้รบัการ
แก้ไขปัญหา ร้อยละ ๘๐ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ในระดบัดี 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ 

๖. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑.เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 
 

๑. พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
๒. สดุดีกวีไทยและวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
๓. ทบทวนความรู้ 
๔. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียน
ภาษาไทย 
๕. ค่ายภาษาไทย 

๑.นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน 
๙๗๗ คน และครูอาจารย์
ที่สนใจได้รับรู้และได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกลักษณ์ด้านภาษาไทย 

๗. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.เพือ่ยกระดับให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสงัคมศึกษาฯ สงูขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ ๓ 
 

๑. พัฒนาทักษะสังคมศึกษา 
๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อทาง
การศึกษา 
๓. ใช้แหล่งเรียนรู้ประชาคม
อาเซียนในการจัดการเรียนรู้/
จัดกิจกรรมเสริมในวัน
อาเซียน 

๑.คะแนนเฉลี่ย O-Net 
วิชาสงัคมศึกษาฯ 
ระดับชัน้ ม.๓ , ๖ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ร้อยละ ๓ 



๔๕ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๘. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑.เพื่อให้โรงเรียนมีอปุกรณก์าร
เรียนอย่างพอเพียง 
๒.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ทางด้านกีฬา เกิดการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

๑. จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
๒. การแขง่ขันกฬีาประ- 
เภทต่างๆ ภายในโรงเรียน 
๓. การแขง่ขันกฬีา
ภายนอก 

๑.นักเรียนจ านวน ๙๗๗ 
คน มีอุปกรณ์การเรียน
พลศึกษาอย่างเพียงพอ 

๙. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑.ครูจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สามารถแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได ้
๒.ส่งเสริมให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ การงาน 
๒. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ์
๓. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๑.นักเรยีนมีเจตคติทีด่ีต่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาใน
การด าเนินงานร้อยละ  
๘๐ 
๒.นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 

๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑.  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ประเพณวีัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา                                     
๒.เพื่อเป็นประชาสัมพันธแ์ส
ผลงานของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในรอบปีและ
ให้ นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความสามัคคีใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. จัดประชุมวางแผน/
เตรียมการ 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมส่งเสริมระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านภาษา 
- กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 
๓. ประเมินผล 

๑.นักเรียนทัง้หมดของ
โรงเรียนได้ทราบ
ประเพณวีัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

๑๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

๑.เพื่อซ่อมแซมและจัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์ในห้องศิลปะให้พรอ้ม
ใช้งานเพื่อใชป้ระกอบการเรียน
การสอน 
๒. เพื่อสร้างความสนใจและ
เสริมก าลังใจให้กับนกัเรียน อกี
ทั้งเพื่อใหห้้องศิลปะมี
บรรยากาศนา่เรียนรู้ น่า
ฝึกซ้อม 

๑. ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ ์
๒. ประกวดแข่งขนัทักษะ
การวาดภาพระบายสี 
๓. ทบทวนความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
สอบ O-net 

๑.มีวัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพิ่มขึ้น ท าให้คุณภาพ
ผลงานดีขึ้น ๘๐ % 



๔๖ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี) 
 
 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒.เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เลือกกิจกรรมตามความถนัด
ของแต่ละคนได้อยา่ง 

๑. กิจกรรมเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือ -  
เนตรนาร ี
๒. การอบรมวิชาพิเศษทาง
ลูกเสือของบุคลากรครู 

๑.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
อย่างมีความสุขพร้อม
น าไปใช้ในชีวิตจริง ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาชุมนุมนักเรียน ๑.เพื่อเสริมความรู้  และ
ประสบการณเ์พิ่มเติมจาก
การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ให้รู้จัก
และ 
๒.เพื่อเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย  ให้
มีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัย  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
รู้จักช่วยเหลือผูอ้ื่น   

๑. ประชุมครูเก่ียวกับการ
จัดตั้งชุมนุมและการรับ
สมัครนักเรียน 
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ชุมนุมให้นักเรียนได้เลือก
ตามความสนใจและรบั
สมัครนักเรียน 
๓. แต่ละชุมนุมเสนอ
โครงการของชุมนุมต่อ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด าเนนิกิจกรรมของ
ชุมนุม 

๑.นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม   
จ านวน  ๙๗๗  คน  เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม 
๒.นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองทั้งในด้านร่างกาย
และจิตใจ  ตามความ
ถนัดและสนใจ 

๑๔ โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมดุ ๑.เพื่อปรับปรุงห้องสมุด ให้
เหมาะสม กับการเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าทีท่ันสมัย 
๒.เพื่อให้นักเรียนหรือผู้เข้า
ใช้บริการ สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้หลากหลาย 

๑. ประชุมเจ้าหนา้ที่
ห้องสมุด 
๒. ส ารวจความต้องการ 
๓. จัดซื้อหาวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์จ าเป็นที่ต้องใช ้

๑.นักเรียนจ านวน  
๙๗๗  คน  ครูอาจารย์
และบุคลากรจ านวน  
๖๐  คน   
๒.มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง 
ๆ และสื่อโสตทัศน์วสัดุ
อย่างน้อยร้อยละ  ๖๐ 

๑๕ โครงการงานด าเนนิการโสต
ทัศนศึกษา 

๑.เพ่ือให้ได้ห้องโสตทัศน
ศึกษาที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุน 
๒.เพ่ือให้มีอุปกรณ์การใช้
งานที่มีประสิทธิภาพและพี
ยงพอ 

๑. ให้บริการงาน 
โสตทัศนศึกษา 
๒. จัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
อุปกรณ์ 
งานโสตทัศนศึกษา 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปผล 

๑.ให้บริการห้องโสต
ทัศนศึกษาสนับสนุน
กิจกรรมในโรงเรียนได้ 
ร้อยละ ๑๐๐  
๒.ให้บริการระบบเสียง 
หอประชุม และอาคาร
เรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 



๔๗ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑๖ โครงการการพัฒนากิจกรรม 
แนะแนว 

เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 
๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การด าเนินชีวิต วางแผน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได ้ 

๑. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
๑ และ ๔ 
๒. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
๓และ ๖ 
๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

๑.นักเรียนจ านวน  
๙๗๗  คนสามารถ
ปรับตัวอยู่ในโรงเรียน
และรู้กฎระเบียบของ
โรงเรียนมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพมาก
ขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

๑๗ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าและใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการ 
๒.เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้
และอาชีพในท้องถิ่น  โดย
ประยุกต์จากความรู้ทีไ่ด้จาก 

๑.จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
๒. ด าเนินการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืช 
๓. ติดตามและประเมินผล 

๑.นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒๕ คน สามารถ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจได้อย่างน้อย  
๓  ชนิด 
๒.นักเรียนสามารถ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้  
ร้อยละ๗๐ 

๑๘ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๑.เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน ที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง 
สามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
๒.เพื่อเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

๑. ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ เพื่อชี้แจงวางแผน
ด าเนินการ 
๒. ส่งนักเรียนเข้า 
แข่งขันกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ/เอกชน 
๓. ด าเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

๑.นักเรียนเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้นร้อยละ ๒๐ 
๒.นักเรียนกลุ่มที่มุ่ง
ศึกษาต่อในระดับสงูมี
ความรู้ความสามารถ
มากข้ึนร้อยละ ๙๕ 

 

 



๔๘ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑๙ โครงการนาฏศิลป์โรงเรียน ๑.เพื่อให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 
๒.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถพิเศษและ
ร่วมงานกับท้องถิ่นและชุมชน 

๑. ฝึกซ้อมการแสดง 
- ชุดการแสดงระบ า 
อัปสรา 
๒. ประเมินผล 

๑.นักเรียนในชุมนุม
นาฏศิลป์ทุกคน  
สามารถร าพืน้ฐานได้ 
๑๐๐ % 
๒.มีอุปกรณ์การแสดงมี
เพียงพอ 

๒๐ โครงการส่งเสริมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 

๑.เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ให้อยู่ใน
ระดับที่สงูขึ้น 
๒.เพื่อน าผลการสอบไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

๑. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ เพื่อชี้แจงวางแผน
ด าเนินการ 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการตามแผน 
- จัดติวให้กับนักเรียนชัน้ ม.
๓ และ ม.๖ 
๔. ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อ แกไ้ข และ
พัฒนา 

๑.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ เข้าร่วมการติวเข้ม
เสริมความรู้เพื่อสอบ O-
NET ร้อยละ ๘๐ 

๒๑ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนชุมนุมเครื่องบินเล็ก 

๑.เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรส์ามารถ
ด าเนินได้ตรงเปาูหมายของ
หลักสูตร 
๒.เพื่อส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศด้านการพฒันาเครื่องบิน
เล็ก 

๑. จัดตั้งชุมนุมเครื่องบิน
เล็ก 
๒. ตรวจสอบความต้องการ
อุปกรณป์ระกอบและสร้าง
เครื่องบินเล็ก 

๑.นักเรียนจ านวน  ๓๐  
คน สามารถสร้าง
เครื่องบินเล็กได้ เข้าร่วม
แข่งขันในระดับตา่งๆได้ 
๑๐๐% 

๒๒ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

๑.ประชุมวางแผน 
๒.น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
กิจกรรมจุลินทร์บอล 
๓.สรุปประเมินผล 

๑.นักเรียนจ านวน  ๙๗๗  
สามารถตระหนักและเห็น
ความส าคัญของปาุชาย
เลน 

๒๓ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรีไทย 

๑.เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๒.เพื่อปลูกฝังทักษะการเล่น
ดนตรีไทย 

๑. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ดนตรี
ไทย 
๒. ประกวดแข่งขันทักษะ
ดนตรีไทย 
๓. ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์
ดนตรีไทย 

๑.นักเรียน ๙๗๗ คน 
สามารถร่วมกิจกรรมและ
ให้บริการชุมชนดา้น
ดนตรีไทย 



๔๙ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๒๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีสากล 

๑.เพื่อซ่อมแซมและจัดซื้อ
วัสด-ุอุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรีสากลในห้องดนตรีให้ 
๒.เพื่อจัดวงดนตรีสากล
ให้มีเครื่องตรงระบบของ
การจัดวงดนตรีสากล  

๑. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ดนตรี
สากล 
๒. ค่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชนด้วยดนตร ี
๓. ประกวดแข่งขันทักษะ
ดนตรีสากล  แดนซ์และ
ขับร้อง 

๑.มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่
จ าเป็นเพิ่มข้ึนในวงดนตรี   
๒.นักเรียนทั้งโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) มีเครื่องดนตรี
สากลเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎ ี

๒๕ โครงการพัฒนาการเรียนชุมนุม
หุ่นยนต์ 

๑. เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถด าเนินได้ตรง
เปูาหมายของหลักสูตร 
๒. เพื่อส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน 

๑. จัดตั้งชุมนุม
คอมพิวเตอร์ 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 
๓. จัดการเรียนการสอน 
๔. ประเมินผลการเรียน
การสอน 

๑. นักเรียนจ านวน ๓๐ 
คน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เขียน
โปรแกรมได ้นักเรียนมี
ผลงานสิง่ประดษิฐ์
เก่ียวกับหุ่นยนต์ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ 

๑. เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนวิชาคอมพิวเตอร์  

สามารถด าเนินได้ตรง

เปูาหมายของหลักสูตร 

๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ในรายวิชา คอมพิวเตอร์

ของนักเรียน 

๑. ตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์ เพื่อเก็บ
ข้อมูล 
๒. วางแผนการพฒันา
ปรับปรุง 
๓. ด าเนินการปรบัปรุง
พัฒนา อุปกรณ์สื่อการ
สอน 
๔. ประเมินผลความ 
พรอ้มของสื่อ 
คอมพิวเตอร์และผลการ
เรียนของนักเรียน 

๑. นักเรียนจ านวน ๙๑๗ 
คนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนและประยุกต์ใชง้าน
ได ้
๒. นักเรียนมีผลการเรียน
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
เฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้นไป 

 

 



๕๐ 
  

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๗ โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาฯ 

๑.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อให้นกัเรียน บคุลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

๑.ประชุมชี้แจงการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
๒.วางแผนเพื่อรองรับการ
ประเมินสถานศกึษาเพื่อรบั
รางวัลพระราชทาน 
๓.ด าเนินการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
๔.ติดตามและรายงานผลการ
ประเมินสถานศกึษาเพื่อรบั
รางวัลพระราชทาน 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน โดยผ่าน
การตรวจสอบ กลั่นกรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทั้งในด้านเอกสาร 
สารสนเทศ และ
กระบวนการน าเสนอ
ข้อมูลต่อผู้ประเมินอยู่ใน
ระดับด ี

๒๘ โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

๑.เพื่อให้มีแปลงสาธิต
การเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
๒.เพื่อให้มีฐานแหลง่การเรียนรู้
ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐพอเพียงในสถานศกึษา 

๑.ประชุมชี้แจงการจัดท าแปลง
สาธิตการเกษตร 
๒.วางแผนการจัดท าแปลง
สาธิตการเกษตร 
๓.จัดท าแปลงสาธิตการเกษตร 
๔.ติดตามและรายงานผลการ
จัดท าแปลงสาธิตการเกษตร 

๑.สถานศึกษามีแปลง
สาธิตการเกษตรเป็น
แหล่งการเรียนรู้ จ านวน 
๔ จุด 

๒๙ โครงการพัฒนากิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน ์

๑.เพื่อเสริมความรู้ และ
ประสบการณเ์พิ่มเติมจากการ
เรียนวิชาต่างๆให้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สามารถปรับตวัเข้ากับ
ภาพแวดล้อมได้ 
๒.เพื่อเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มี
ความรับผิดชอบ มีความสามัคคี  
มีระเบียบวินัย มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักชว่ยเหลือผูอ้ื่น  
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

๑.ประชุมครูเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ ของ
นักเรียน 
๒.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้
นักเรียนได้เลือกท าตามความ
สนใจ 
๓.ด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ ตามความ
สมัครใจของนักเรียนแต่และคน 
โดยมีครูที่ปรึกษาเปน็ที่ปรึกษา 

นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติ 
กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ทุก
คน ๑๐๐% 



๕๑ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

  

๓.เพื่อสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของการ
เป็นผู้ให้ การแบ่งปนั และการ
ดูแลซึ่งกันและกนั 

และประเมินผล 
๔.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 

 

๓๐ โครงการส่งเริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑.เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ในดานวชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๒.เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียน 

๑. น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ  
ครอสเวิร์ด ค าคม  
๒. จัดการแข่งขันเอแม็ท ซู
โดกุ  ครอสเวิร์ด ค าคม 
๓.สรุปประเมินผล 

๑.นักเรยีนเข้าร่วมการ
แข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ 
ครอสเวริ์ด ค าคม 
ภายนอกจ านวน ๒๔คน                                                             
๒.นักเรยีนป. ๑-๖ และม. 
๑-๖ ในจ.ตราดเข้าร่วม
แข่งขัน ท่ีโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน 
๒๐๐ คน 

๓๑ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

๑.เพื่อจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักเรียนและนักเรยีน
สามารถลงมือปฏิบตัิจริง 
๒.ครูจดัการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สามารถแก้ปญัหา
และพัฒนาสื่อเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ใหสู้งขึ้น 

๑.เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม (ระดับจังหวดั) 
๒.ร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
และหุ่นยนต์ นอกกลุ่ม
โรงเรียน ฯ 
๓ จัดค่ายคอมพิวเตอร ์

๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
๒.นักเรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ ภาคเรยีนละ 
๑ ครั้ง 
๓.นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์   

๓๒ โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทย์ 
– คณิต 

๑.เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้ง
ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต 
๒.เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทย์ – คณิต โดยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของตน 

๑.ประชุมหัวหน้ากลุม่สาระ
การเรยีนรู้ และผู้ที่เกีย่วข้อง
เพื่อจัดเตรียมห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต   
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓.ขั้นด าเนินงานจดัเตรียม
ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต  
จ านวน 1 ห้องเรียน 
๔.ขั้นติดตามประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบการ
ด าเนินการต่าง ๆ 

๑.โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมไดจ้ัดตั้ง
ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – 
คณิต จ านวน ๑ 
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนให้มี
ความสามารถพิเศษ
ทางดา้นวิทย์ – คณิต 



๕๒ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๓๓ โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธ
ธรรม 

๑. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง
ศีลธรรม  คุณธรรม  และ
จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๒. เพื่อเสริมทักษะในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน  
เพื่อให้อยู่ในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
 มีความสุข 
๓. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
ดี และทักษะการใช้ชีวิตให้แก่
นักเรียนและคณะครู 

๑.จัดค่ายพุทธบุตร พทุธ
ธรรมให้กับนักเรียนและ
คณะครู 
๒.สรุปประเมินผล 

๑ส่งเสริมศีลธรรม  
คุณธรรม และจริยธรรม  
บุคลิกภาพที่ดี และ
ทักษะการใช้ชีวติให้แก่
นักเรียน และคณะครู  
จ านวน ๓๐๐ คน 
๒.สร้างความสัมพนัธ์อัน
ดีงามระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) 

๓๔ โครงการพัฒนาส านักงาน
ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑.เพื่อจัดเก็บเอกสารงาน
ธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 

๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนการจัดซื้อวสัดุ - 
อุปกรณ ์
๓. ด าเนินการตามแผนงาน 

๑.จัดท าเอกสารสรุปการ
ด าเนินงานธุรการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

๓๕ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

๑. มีอาคารต่างๆ พร้อมที่จะใช้
ในการเรียนจัดการเรียนการ 
สอน 
๒. มีสถานที่พักผ่อน ท า
กิจกรรมยามว่างสะอาด 
สวยงาม บรรยากาศที่ดสี าหรับ 
นักเรียนหรือผู้พบเห็น 

๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน ์

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และปลอดภัย  ๑๐๐ % 

๓๖ โครงการพัฒนางานปกครอง
นักเรียน 

๑.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินยัและประพฤติเป็น
คนดีของสังคม 
๒.เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ด้านตา่ง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน 

๑. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ส านักงาน 
๒. จัดท าเอกสาร 
ต่าง ๆ  ดา้นนักเรียน 
และเอกสารแจกครูส าหรับ
การดูแลพฤติกรรมนักเรียน 

๑.นักเรียนจ านวน  
๙๗๗ คนได้รับการดูแล
พัฒนาส่งเสริมดา้น
พฤติกรรมระเบียบ 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
เป็นผู้มีระเบียบวินยัที่ดี
ใช้ชีวิตในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

 



๕๓ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๓๗ โครงการส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

๑.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและ
จิตใจ 
๒.เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน  
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๑. ประชุมคณะครู หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการ ติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

๑.นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  
จ านวน  ๙๗๗  คน 
ได้รับการพัฒนาด้าน                                                 
ลักษณะอันพึงประสงค์ 
และคุณธรรม จริยธรรม 
ทุกคน 

๓๘ โครงการประชาสัมพันธ ์ ๑. เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรม  
ผลงานของโรงเรียนแก่ชุมชน  
ผู้ปกครองหน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปสู่ความเข้าใจและการให้
ความร่วมมือ 
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจ 

๑. ประชุมชี้แจงครบูุคลากร
นักเรียนเพื่อให้เข้าใจ 
๒. ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร
ผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
๓. จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร “สาร
ประชาสัมพนัธ”์แบบแผ่น
พับ จัดพิมพ์เผยแพร่ราย
เดือน 
๔. สรุปรวบรวมข่าว สาร
ประชาสัมพนัธ์เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

เอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร “สาร
ประชาสัมพนัธ”์ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓๙ โครงการอนามัยโรงเรียน ๑.เพื่ออ านวยความสะดวกใน
ด้านการบริการด้านสุขภาพ
และปฐมพยาบาล น้ าดื่มและ
สุขานา่ใช้ ตลอดจนการให้
ความรู้ในเร่ืองสุขภาพแก่
นักเรียนครูและนักการภารโรง 

๑จัดซื้ออุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ต่างๆ 
๒. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 
๓. ประเมินผล 

๑.นักเรียนจ านวน  
๙๗๗  คน  ครูและ
บุคลากรจ านวน  ๖๐  
คน  ได้รับการบริการ 

๔๐ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้บคุลากรของโรงเรียน
มีความรู้  ความเข้าใจ  และ
ความสามารถในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ 
๒.เพื่อให้นกัเรียนมีคณุ 
ลักษณะที่พึงประสงค์จากการ
ดูแลช่วยเหลอืครู  ผู้ปกครอง 

๑. กิจกรรมโครงการเย่ียม
บ้านลูก 
๒. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

๑.ครูจ านวน  ๖๐  คน  
เข้าร่วมโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลอื 
๒.นักเรียนจ านวน  ๙๗๗  
คน  เข้ารว่มโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือ   



๕๔ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๔๑ โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 
 

๑.เพื่อให้นกัเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การ
วางตัว การคบเพือ่น การ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทีเ่สี่ยง 
และรู้จักปูองกันปญัหายาเสพติด  

๑. ประชุมคณะกรรมการ 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- ตรวจหาสารเสพติด 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมบ้านหลังเรียน 
๓. สรุปผลรายงาน 

๑.ครูจ านวน  ๖๐  คน  
เข้าร่วมโครงการปูองกัน 
เฝูาระวังและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๔๒ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๑.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการได้จริง 
๒.เพื่อพัฒนาและน าข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน  เผยแพร่สู่
สารธารชนได ้

๑.ประชุมวางแผน 
๒.จัดเก็บและสรุปจัดท า
รูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.บุคลากรจ านวน  ๖๐ 
คน  สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ตัดสินใจได้ 
๒.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ถกูต้อง  
รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่ได๑้๐๐% 

๔๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระเบียบวินัย มารยาทการเดิน
เรียนของนักเรียน 

๑.เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถงึ
การมีระเบียบวินัย มารยาทใน
การเดินการเรียน 
๒.เพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีระเบียบ
วินัยและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๑.จัดการประกวดระเบียบ
การเดินเรียน ของนกัเรียน
แต่ละระดับ 
๒.สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.นักเรียนจ านวน ๙๗๗ 
คน ตระหนักถึงการมี
ระเบียบวินัย มารยาทใน
การเดินการเรียน 
๒. นักเรียนจ านวน ๙๗๗ 
คนปฏิบัติตนให้เป็นคนมี
ระเบียบวินัยสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชวีิต 

๔๔ โครงการขับขี่ปลอดภัย ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. เพื่อให้นกัเรียนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกบัการขบัขี่รถจักรยานยนต์
อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่
ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
๒.เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ให้น้อยลงตามนโยบายของ
รัฐบาล 

๑.จัดอบรมเกี่ยวกบั
กฎหมายจราจรให้กับ
นักเรียน 
๒. ฝึกปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

๑.นักเรียนได้รับความ 
รู้เกี่ยวกบักฎหมายจราจร 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การขับขี่ปลอดภัย ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

 



๕๕ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

  ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ในการปูองกัน
อุบัติภัยในโรงเรียน  และสามรถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิด
อุบัติภัยขึ้น 

  

๔๕ โครงการสุขาน่าใช ้ ๑.เพื่ออ านวยความสะดวกใน
ด้านการให้บริการห้องส้วมแก่
บุคลากรในโรงเรียน 
๒.เพื่อดูแลความสะอาดและจัด
สภาพแวดล้อมบริเวณส้มให้ถูก
สุขลักษณะ 

๑. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒. เสนอโครงการ 
๓. ด าเนินการ 
-ดูแลความสะอาดห้องสุขา 
๔. ประเมินผล 

๑.นักเรียนจ านวน  
๙๗๗  คน  ครูและ
บุคลากร  จ านวน  ๖๐  
คน  ได้ใชบ้ริการห้อง                                    
ส้วมที่ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ 

๔๖ โครงการธนาคารโรงเรียน ๑.เพื่อส่งเสริมการออมเงินแก่
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 
 

๑. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
๒. ด าเนินกิจกรรม 
๓. ประเมินโครงการ 
๔. สรุปและรายงานผล 

๑.นักเรียนจ านวน ๙๗๗ 
คน เป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน 
๒.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
๖๐ คน เป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน 

๔๗ โครงการสหกรณ์โรงเรียน ๑.ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

๑. รับสมัครนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 
๒. พิจารณาคัดเลือก 
๓. ชี้แจงฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงาน 
๔. นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

๑.นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน จ านวน ๓ 
คน 
๒.นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้ 
จ านวน ๓ คน 

 

 

 



๕๖ 
  

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๘ โครงการพัฒนา
ระบบงานนโยบายและ
แผน 

๑.เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  สะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
๒.เพื่อเป็นการติดตามการ
ท างานและประเมินผลการ
ท างานอย่างมีระบบ 

๑. วางแผนการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
๒. จัดท าโครงการและแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน 
ติดตามและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๑.จัดท าโครงการและ
ด าเนินงานตามโครงการ  
๙๐% 
๒.มีการรายงาน
ประจ าเดือน  ๑๐๐  % 

๔๙ โครงการพัฒนางานพัสดุ
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม 

๑.เพื่อให้มีวัสดุ–ครุภัณฑ์
ส านักงานที่เพียงพอในการ
ด าเนินงานพัสดุโรงเรียน 
๒. วัสดุ – ครุภัณฑ์โรงเรียน
ได้รับการซ่อมแซมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้มีการจัดใช้วัสดุ – 
ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดซื้อวัสดุ –ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๒. ด าเนินการจัดสง่ซ่อมและ
ท ารายงานจดัซื้อจัดซ่อม 
๓. สรุปผลการ ด าเนินงาน 

๑.มีวัสดุ – ครุภัณฑ์
ส านักงานเพียงพอ  
๙๐% 
๒.มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการซ่อมแซม ๙๐% 

๕๐ โครงการงาน
สาธารณูปโภค 

๑.มีงบประมาณพอเพียงในการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคจ านวน  
๑๒  เดือน 

๑. วางแผนการจัดสรรงบ 
ประมาณ 
๒. ด าเนินการตามแผนสรุป 
ประเมินผล 

๑.มีงบประมาณพอเพียง
ในการจ่ายค่า
สาธารณปูโภคจ านวน  
๑๒  เดือน 

๕๑ โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

๑.เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการและบริการ
ต่าง ๆ 
๒.เพ่ือให้ยานพาหนะ
ส่วนกลางของโรงเรียนได้รับ
การบ ารุง  ซ่อมแซมรักษาให้
อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 

๑. ตรวจสอบรายละเอียดและ
ข้อ 
บกพร่องหรือช ารุดของรถยนต์ 
๒. น ารถยนต์ให้ช่างตรวจสอบ 
และประเมินราคาซ่อมแซม 

๓. เสนอขออนุมัติ 
ด าเนินการซ่อมบ ารุง 

๑.รถยนต์จ านวน  ๓ คัน  
ได้รับการซ่อมแซมให้
พร้อมใช้งาน 
๒.รถยนต์ส่วนกลางได้รบั
การบ ารุงซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ๑๐๐% 

 

 



๕๗ 
  

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๒ โครงการการด าเนินทุนการศึกษา
แก่นักเรียน 

๑.มีการช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดี  แต่ฐานะ
ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
๒. มีค่าใช้ จ่าย ดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์ ในการด าเนินการ
จัดหาทุนเพียงพอ   
๑๐๐% 

๑. ส ารวจและจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. จัดหาทุนการ ศึกษาให้
นักเรียน 

๑.มีค่าใช้จ่าย   ดา้น
วัสดุ  อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินการจัดหาทุน
เพียงพอ ๑๐๐% 

๕๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 

๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม 
 

๑. วางแผนการจัดสรรงบ 
๒. ด าเนินการตามแผนงาน 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
- สร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร 
๓. จัดอบรมให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

๑.บุคลากรทุกคน ได้รบั
การอบรมพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
๒.บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕๔ โครงการพัฒนางานบุคลากร ๑.เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์
พร้อมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๒.เพื่อให้งานบุคลากรมี
ความเป็นระเบียบและมี
ระบบ 

๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนการจัดซื้อวสัดุ 
- อุปกรณ ์
๓. ด าเนินการตามแผนงาน 

๑.มีวัสดุ -  อุปกรณ์
พอเพียงในการพัฒนา
งานบุคลากร ๑๐๐ % 
๒.มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ  ๑๐๐ 
% 

๕๕ โครงการการจ้างเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน 

๑.เพื่อให้โรงเรียนมี
บุคลากรด้านครูสายผู้สอน
และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การด าเนินงานของ
โรงเรียนเพียงพอ   

๑.ส ารวจจ านวนบุคลากร
เจ้าหน้าที่สนับสนนุการ
สอน 
๒.จ้างบุคลากรเจ้าหน้าที่
สนับสนนุการสอน 
๓.ประเมินผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหนา้ที่
สนับสนนุการสอน              

๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนบัสนนุการสอน 
จ านวน ๓ คน 
๒.เพื่อให้บุคลากร
เพียงพอต่อความ
ต้องการและความขาด
แคลนของโรงเรียน
จ านวน ๓ คน 



๕๘ 
  

๑๑. ผลการประเมนิคณุภาพภายในรอบปทีีผ่่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕6) 
 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐาน น้ าหนกั
(คะแนน) 

ผลการประเมนิ
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน(6/26)  30   
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  5 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

5 ดมีาก  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

5 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 ดี  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 ดเียี่ยม  

มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา  (6/33)  50   
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  10 ดเียี่ยม  
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  10 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท  หน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

5 ดมีาก  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
 คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
 พัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
 ในกฎกระทรวง 

5 ดมีาก  

มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้(1/2) 10   
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

10 ดมีาก  

มาตรฐานดา้นอตัลกัษณข์องสถานศกึษา(1/2)  5   
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่
ก าหนดขึ้น   

5 ดเียี่ยม  

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสรมิ (1/2)  5   
มาตรฐานที่ 15 จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

5 ดเียี่ยม  

รวมเฉลีย่ 
100   
ระดบั   
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ผู้เรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ด ี     
ตัวบ่งชี้ที่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ขอ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่๑๑ ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

    

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีค่าเฉลี่ย....๘๓.๙๓............   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง        ไม่รับรอง 
หมายเหตุ  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ภายหลังจากส่งแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น  
 จุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และได้ร่วมอนุรักษ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรีไทย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสุข มีสุขภาวะ
ที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 จุดเด่นด้านการเรียนการสอน   พบว่า ครูมีความมุง่มั่น อุทิศตนเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
สอน  มีการสอนแบบโครงงาน ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเอง มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม) เพ่ือการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน  มีความเข้าใจและสามารถ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

จุดเด่นด้านการบริหารและการจัดการศึกษา พบว่า  โรงเรยีนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเป็น
แบบอย่างของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม มีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร จนท าให้งานประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมาย มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม รวมถึงความโปร่งใสของการจัดสรรงบประมาณ การ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ท าให้ระบบการบริหารงานมีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน 

จุดเด่นด้านชุมชน สถานศึกษามีความสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยง
และประสานงานท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรและการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา 
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และบริจาคทรัพย์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครูชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า เช่น การสานหมวก 
การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม่ไผ่และการใช้ภาษากัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น ท า
ให้การบริหารงานของโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 
          จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตรให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญด้านการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. ครูควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น  

๑) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๒) ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน และพัฒนา

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเปูาหมายของการจัดการศึกษาและงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา 
สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนปกครองโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผู้ปกครองส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได้จุลเจือ
ครอบครัว ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ท าให้มีปัญหาทางด้านการปกครอง นักเรียนบาง
คนประพฤตินอกกรอบ มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองบางคน จึงมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือด้านการเรียน
ของบุตรหลานน้อยมาก ท าให้มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสและเรียนรู้ได้ช้า 

จุดเด่น 
ชุมชน สถานศึกษามีความสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาเป็น

อย่างดี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยงและ
ประสานงานท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรและการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา และ
บริจาคทรัพย์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครูชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า เช่น การสานหมวก 
การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม่ไผ่และการใช้ภาษากัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น ท า
ให้การบริหารงานของโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

ค าแนะน า เช่น การสานหมวก การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม่ไผ่และการใช้ภาษา
กัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตรให้สูงขึ้น

โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญด้านการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. ครูควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา 

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 


