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โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคมเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาประจาํตาํบล  ตัLงอยูที่QเลขทีQ  135  หมู่ 18  ตาํบล 

ทุ่งมหาเจริญ  อาํเภอวงันํLาเยน็  จงัหวดัสระแกว้  ซึQ งกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตัLงเป็นโรงเรียนเมืQอ 
ปี  2530   เดิมเป็นหน่วยเรียนเคลืQอนทีQ ของโรงเรียนวงันํLาเยน็วทิยาคม  ทีQเกิดจากความร่วมมือของศึกษาธิการ
อาํเภอวงันํLาเยน็(นายสวสัด̂ิ  มีสวยพงศ)์ อาจารยใ์หญ่โรงเรียนวงันํLาเยน็วทิยาคม(นายเกรียงศกัด̂ิ  กาํเนิดเหมาะ)  
และสภาตาํบลตาหลงัใน  นาํโดยกาํนนัสวสัด̂ิ  นกยงูทอง  สาเหตุเนืQองมาจากมีปัญหาในเรืQองการศึกษาของบุตร
หลานเพราะเกิดจากการเดินทางไม่สะดวก  อยูห่่างไกลจากอาํเภอมาก  จึงตกลงกนัวา่จะหาทีQเรียนใหม่  ดงันัLน
สภาตาํบลตาหลงัในไดจ้ดัหาทีQดินเพืQอก่อสร้างอาคารเรียนชัQวคราวจากผูมี้จิตศรัทธาบริจาค  เพืQอความเจริญของ
ตาํบลจาํนวน  35  ไร่ดงันีL  
 1. นายแดง   สมลกัษณ์    จาํนวน  28  ไร่ 
 2. ร้านโชคไพศาลพืชไร่  จาํนวน  3  ไร่ 
 3. นายดว้ง  นามนอ้ย       จาํนวน  2  ไร่ 
 4. นางหนู   นาคจะโป๊ะ   จาํนวน  2  ไร่ 
 ในเดือนเมษายน  2528  โรงเรียนวงันํLาเยน็วทิยาคมไดส่้งครูอาจารยม์าทาํการสอนจาํนวน  4  คน  โดยมี
นายวเิชียร  บวัเรือง  เป็นอาจารยผ์ูป้ระสานงานระหวา่งโรงเรียน  ในปีแรกมีนกัเรียนทัLงสิLน  46  คน 
 ในปีการศึกษา  2529   กรมสามญั ฯ  ไดย้กฐานะเป็นสาขาของโรงเรียนวงันํLาเยน็วทิยาคม  และไดจ้ดัครู
มาสอน  6  คน  และลูกจา้งประจาํ  1  คน  มีนกัเรียนทัLงสิLน  102  คน   
 ปีการศึกษา  2530  ไดรั้บประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใชชื้Qอวา่  
“ โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม ”   เป็นโรงเรียนประจาํตาํบลตาหลงัในและไดแ้ต่งตัLงให้ นายวเิชียร  บวัเรือง   
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนวงันํLาเยน็วทิยาคม  รักษาการในตาํแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม  ตัLงแต่วนัทีQ  
12  มิถุนายน  2530  ในปีการศึกษานีLไดแ้บ่งชัLนเรียนเป็น  2 – 1 – 1 รวม 4  หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  
156  คน 
 ปีการศึกษา  2531  โรงเรียนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ  108 ล  
จาํนวน  1  หลงั  วงเงิน  2,426,341  บาท  บา้นพกั 1  หลงั  ถงัเก็บนํLาฝน แบบ  ฝ 33  จาํนวน  1  ชุด  แผนการจดั
ชัLนเรียน 2 – 2 – 1   รวม 5  ห้องเรียน นกัเรียนทัLงสิLน   201  คน 
 ปีการศึกษา  2532  กรมสามญั ฯ  ไดจ้ดัสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนชัQวคราว  104  เป็น 
โรงฝึกงานแบบ  102/27  บา้นพกัครูแบบ   203/27   จาํนวน  1  หลงั  แผนการจดัชัLนเรียน3 – 3 -2    รวม   
8  หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทัLงสิLน  290  คน  ไดง้บประมาณสร้างบา้นพกัครู  1  หลงั 
 ปีการศึกษา  2533   แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 –3 จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  400  คน 
 ปีการศึกษา  2534  กรมสามญั ฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณขุดสระ  1  สระ  หอ้งนํLา – หอ้งส้วม 6  จาํนวน  
1  หลงั  แผนการจดัชัLนเรียน  5 – 4 – 3  จาํนวน  12  หอ้งเรียน  นกัเรียนทัLงสิLน  418  คน 

ประวตัิโรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 



 
 ปีการศึกษา  2535  กรมสามญั ฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณบา้นพกัครูแบบ  203/27  จาํนวน  1  หลงั  ถงั
เก็บนํLาฝน แบบ ฝ 33  จาํนวน  1  ชุด  แผนการจดัชัLนเรียน  5 – 5 – 4  รวม  14  หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  
516  คน 
 ปีกาศึกษา  2536  สภาตาํบลทุ่งมหาเจริญจดัสรรงบประมาณก่อสร้างถงัเก็บนํLาฝนแบบ  ฝ 30  จาํนวน  1  
ชุด  สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  แผนการจดัชัLนเรียน  6 – 6 – 5 จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  549  คน 
 ปีการศึกษา  2537  กรมสามญั ฯ จดัสรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  216 ล  
( ปรับปรุงปี 29 ) จาํนวน  1  หลงั  วงเงิน  8,880,000  บาท  แผนการจดัชัLนเรียน 6 – 6 –5/1 – 0 – 0  รวม  18  อง
เรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  620  คน 
 ปีการศึกษา  2538  แผนการจดัชัLนเรียน  5 – 6 – 6 / 1 –0 – 0  รวม  18  หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  
613  คน 
 ปีการศึกษา  2539   กรมสามญั ฯ จดัสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  หอประชุม  แบบ  
100/27  จาํนวน  1  หลงั   วงเงิน  4,192,000   บาท   แผนการจดัชัLนเรียน  3 – 4 – 5/ 1 – 1 – 1  รวม  15  
หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  565  คน 
 ปีการศึกษา  2540   แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 3 – 4 /2 –1 – 1  รวม  15  หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทัLงสิLน  
563  คน  มีนายนพดล  พรสุขอารมณ์  เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา  2541  แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 – 3 / 2 – 2- 1  รวม  16  หอ้งเรียน  จาํนวน 
นกัเรียนทัLงสิLน  590  คน   
 ปีการศึกษา  2542  กรมสามญั ฯ  จดัสรรงบประมาณเพืQอก่อสร้างอาคารเรียนกึQงถาวร  จาํนวน  1  หลงั  
6  หอ้งเรียน  วงเงิน  1,200,000  บาท  รัL วตาข่ายถกัแบบมาตรฐานกรมสามญั 
 วงเงิน  400,000   บาท   แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 – 4/3 – 2 – 2  รวม  19  หอ้งเรียน  จาํนวน 
นกัเรียนทัLงสิLน   693  คน 
 ปีการศึกษา  2543  กมสามญั ฯ จดัสรรงบประมาณรัLวลวดหนามแบบ  7  เส้น   เสาห่าง 
  2  เมตร  ยาว  165  เมตร   วงเงิน  40,000   บาท  และอนุมติัใหโ้รงเรียนรับนกัเรียนตามแผนการจดัชัLนเรียนคือ  
4 – 4 - 4/3 – 3- 3  จาํนวน  21  หอ้งเรียน   จาํนวนนกัเรียน  709  คน   ผูบ้ริหารโรงเรียนคือนายประมยั   
ชวนอาษา 
 ปีการศึกษา  2544  แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 –4/3 – 3 – 3    มีนกัเรียนทัLงสิLน   787  คน   
 ปีการศึกษา  2545   แผนการจดัชัLนเรียน   5 – 4 – 4/ 3 – 3 - 3   จาํนวนนกัเรียน 823  คน 
 ปีการศึกษา  2546  แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3   จาํนวนนกัเรียน  708  คน  
              ปีการศึกษา  2547   แผนการจดัชัLนเรียน  4 – 4 – 4 /3 – 3 – 3   จาํนวนนกัเรียน  706  คน 
 ปีการศึกษา  2548    แผนการจดัชัLนเรียน    4-4-4  / 3-3-3   จาํนวนนกัเรียน    686    คน 

ปีการศึกษา  2554    แผนการจดัชัLนเรียน    4-4-4  / 3-3-3   จาํนวนนกัเรียน    527    คน 
ปีการศึกษา  2555    แผนการจดัชัLนเรียน    4-4-4  / 3-3-3   จาํนวนนกัเรียน    507    คน 
ปีการศึกษา  2556    แผนการจดัชัLนเรียน    4-4-4  / 3-3-3   จาํนวนนกัเรียน    581    คน 



 
 
 

ชุมชนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

 
 

ประวตัิความเป็นมาของตําบลทุ่งมหาเจริญ 

 

 ทีQมาของตาํบลทุ่งมหาเจริญ  แต่เดิมพืLนทีQแห่งนีL เตม็ไปดว้ยป่าไม่ทีQอุดมไปดว้ยพืชพรรณ 
ธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิเช่น ตน้ตะแบก ตน้มะค่า ตน้หวาย ตน้โมก ฯลฯ  เป็นป่าดงดิบ มีชืQอวา่  
“ป่าสัมปทาน ปจ.8 ลาํพระสะทึง”    ต่อมาผนืป่าถูกบุกรุกเพืQอนาํไมไ้ปใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม ซึQ งเป็น
การเริQมตน้ของการเปลีQยนแปลง   

ในปี พ.ศ. 2518 เริQมมีคนอพยพเขา้มาจบัจองทีQดินทาํกินจนกลายเป็นทีQอยูอ่าศยัของชาวบา้น ชืQอวา่  
“บา้นทุ่งมหาวบิาก”  ทีQมาของชืQอหมู่บา้นเนืQองมาจากเส้นทางคมนาคมทีQใชใ้นการติดต่อเขา้ออกระหวา่งหมู่บา้น
นัLนมีความยากลาํบาก ถนนเป็นเส้นทางของรถซุง (รถบรรทุกไม)้   ซึQ งมีเพียงแต่เกวียนและการเดินทางดว้ยเทา้
เท่านัLนทีQสามารถสัญจรได ้ เมืQอเวลาผา่นไปความเจริญรุ่งเรืองเขา้มาอยา่งรวดเร็ว ทัLงนีLมาจากจาํนวนของผูค้นทีQ
เข้ามาอาศยัอยู่เพิQมขึL นและการเข้ามาดูแลของหน่วยงานภาครัฐ   สถานทีQสําคญัต่างๆ เริQมเกิดขึL นและมีการ
ปรับปรุงถนนจากเดิมทีQยากลาํบากมาเป็นถนนลูกรัง    

ในพ.ศ. 2523 ไดมี้การสร้างโรงเรียนแห่งแรกขึLนชืQอวา่โรงเรียนบา้นมหาเจริญ คณะกรรมการหมู่บา้นจึง
มีความเห็นวา่ควรจะเปลีQยนชืQอหมู่บา้นเพืQอความเป็นสิริมลคล โดยเปลีQยนจาก   “วบิาก”  เป็น   “เจริญ”     

ใน พ.ศ. 2524 ไดมี้การแยกหมู่บา้นจากหมู่ 6 ตาํบลเขาฉกรรจ ์อาํเภอสระแกว้ จงัหวดัปราจีนบุรี   มา
เป็นหมู่ 11 ตาํบลตาหลงัใน กิQงอาํเภอวงันํL าเยน็ จงัหวดัปราจีนบุรี และในปีนีL เองไดมี้การเลือกตัLงผูใ้หญ่บา้น
ขึLนมาปกครองเป็นครัL งแรก   จนกระทัQงในปี พ.ศ. 2535 บา้นทุ่งมหาเจริญไดแ้ยกออกจากตาํบลตาํหลงัใน มาเป็น
ตาํบลทุ่งมหาเจริญ อาํเภอวงันํL าเย็น จงัหวดัปราจีนบุรี และในปีต่อมาเมืQอมีการแยกจงัหวดัสระแก้วออกจาก
จงัหวดัปราจีนบุรี   ตาํบลทุ่งมหาเจริญจึงขึLนกบั อาํเภอวงันํL าเย็น    จงัหวดัสระแกว้  ถึงปัจจุบนันีL    (องค์การ
บริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ : 2546) 

 

 ลกัษณะของตาํบลทุ่งมหาเจริญ  อาํเภอวงันาํเยน็   จงัหวดัสระแกว้  เป็นทีQราบสูง ( ทีQราบลูกฟูก)  
ภูมิอากาศแหง้แลง้  พืLนทีQขาดความอุดมสมบูรณ์  มีเนืLอทีQ   111   ตารางกิโลเมตร   จาํนวน  69,735   ไร่  จาํนวน
หมู่บา้นทัLงหมด   23   หมู่บา้น  ประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลีLยงโคนม  พืชเศรษฐกิจทีQ
สาํคญั  คือ  มนัสาํปะหลงั  และผลไม ้ เป็นตน้ 

        ประชากรทัLงสิLน  19,400  คน  ชาย  8,720  คน  หญิง  10,680 คน  มีความหนาแน่นเฉลีQย  194.16   
คนต่อตารางกิโลเมตร 
 

 
 



 

นโยบายโรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม 

 

1. การจัดการศึกษาขั(นพื(นฐาน 12  ปี  ใหโ้อกาสแก่เด็ก  เยาวชนทัLงในและนอกพืLนทีQบริการ  ไดรั้บ
การศึกษาขัLนพืLนฐาน 12  ปี  อยา่งทัQวถึงและมีคุณภาพ 

2. การจัดการศึกษาตลอดชีวติ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทัLงในและนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถิQน  เพืQอ
เชืQอมโยงความรู้สู่ชุมชน  พร้อมทัLงสนบัสนุนอนุรักษท์รัพยากรและสิQงแวดลอ้มทีQมีคุณค่าในชุมชน 

3. คุณภาพการศึกษา  เร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามองคป์ระกอบการปฏิรูปการศึกษา  4  ดา้น  
โดนเฉพาะการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง
ใหม้ากทีQสุด  และใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข   

4. การกฬีา  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนและประชาชนในชุมชนมีการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาอยา่ง
ต่อเนืQองและเป็นระบบ  และจดัหาสถานทีQ  อุปกรณ์กีฬาอยา่งเพียงพอ 

5. สารเสพย์ติด  เร่งดาํเนินการยบัย ัLงปัญหา  การใชส้ารเสพยติ์ดทัLงในและนอกสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงพิษภยัของสารเสพยติ์ด  และร่วมมือกบัหน่วยงานทีQเกีQยวขอ้งในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพยติ์ดในโรงเรียน 

6. การศาสนา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรในโรงเรียนใหเ้ป็นคนดี  
มีคุณธรรม  มีระเบียบวนิยั  มีจิตสาํนึกทีQรับผิดชอบต่อตนเอง  และส่วนรวม  และเป็นตน้แบบสามารถ
ถ่ายทอดสู่สังคมได ้

7. ศิลปและวฒันธรรม  ส่งเสริมการพฒันาค่านิยมและจริยธรรมทีQพึงประสงค ์ สนบัสนุนและปลูก
จิตสาํนึกความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยทีQดีงามไว ้

8. การบริหารและการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  ปรับระบบการบริหารและการ 
       จดัการศึกษา  โดยกระจายอาํนาจเพืQอการบริหารจดัการดา้นบุคลากร  งบประมาณ  และขอ้มูล  
       สารสนเทศใหท้นัสมยัและคล่องตวัขึLน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
วสัิยทัศน์ของโรงเรียนวงัหลังวทิยาคม 

 
ภายในปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม  เป็นสถานศึกษาทีQมีคุณภาพในการจดัการศึกษาขัLน

พืLนฐาน   เนน้การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  พฒันาความรู้  ควบคู่คุณธรรม สืQอเทคโนโลยกีา้วลํLา นอ้มนาํ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชืQอเสียงสู่ชุมชน 

 
พนัธกจิ 

 

1.พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาขัLนพืLนฐานอยา่งมีคุณภาพ ตามความถนดัและ
ความสนใจ 
 2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข โดยนาํหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 3. พฒันาและส่งเสริมสืQอนวตักรรม เทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ใหเ้พียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมใหชุ้มชนและองคก์รอืQนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 

 

1. เพืQอพฒันาส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาขัLนพืLนฐานดว้ยสืQอเทคโนโลยทีีQทนัสมยัและแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอต่อการจดัการศึกษา 
 2. เพืQอส่งเสริม สนบัสนุน ปลูกฝังใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากการปฏิบติัจริง 
 3. เพืQอปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 4. เพืQอส่งเสริมสนบัสนุน ปลูกฝัง ใหผู้เ้รียนดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพืQอพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 

6. เพืQอส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้ความเขม็แขง็ในการบริหารสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมจากองคก์รใน 
  
 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เนน้อาชีพ 
 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา งานอาชีพ 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทัUวไป  

 
 
 
 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าอ่างเขาฤาใน 
 สวนพฤกษศาสตร์   100    ปี 
 วดัคลองพฒันานอ้ย 
 กลุ่มแม่บา้นด่านชยัพฒันา 
 สวนสมุนไพร  นํLาตกเขาตะกรุบ 
 กลุ่มอาชีพหน่อไมอ้ดัปีบ  หมู่บา้นคลองใหญ่ 

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะทางกายภาพเป็นทีQราบสูง  (ทีQราบลูกฟูก)  แห้งแลง้  พืLนทีQ

ขาดความอุดมสมบูรณ์   มีเนืLอทีQ 111 ตารางกิโลเมตร หรือ  69,375  ไร่ มีประชากร 18,958  คน  ชาย  8,548  คน   
หญิง  1,0410  คน  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ วดั  ทีQอยูอ่าศยั ไร่,นา  อาชีพหลกัของชุมชน คือ  ทาํ
ไร่  ทาํนา  และรับจา้งทัQวไป เนืQองจากไม่มีทีQทาํกินเป็นของตนเอง   ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา  พุทธ ประเพณี / 
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิQนทีQเป็นทีQรู้จกัโดยทัQวไป คือ แห่บัLงไฟ  แห่เทียนพรรษา  ลอยกระทง 
          2) ข้อมูลผู้ปกครอง  

ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีทีQ 3   ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  (  95 %  )   
นบัถือศาสนา  พุทธ   (  95 %  )   จาํนวนคนเฉลีQยต่อครอบครัว  4  คน  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโ้ดยเฉลีQยต่อ
ปี  40,000 บาท   

3) โอกาสและข้อจํากดัของโรงเรียน 
       โอกาสของโรงเรียน 

โรงเรียนมีภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทัLงภายในและภานอกอยูใ่นพืLนทีQหลายอยา่ง เช่น การจกัสาน 
เซรามิก  การทอผา้ การทาํหน่อไมอ้ดัปีบ    การทาํขา้วเกรียบ  การทาํขนมจีน การไร่นาํสวนผสม รวมไป 
ถึงสถานทีQสําคญัทางศาสนา   ไม่ว่าจะเป็นวดัหรือสถานทีQปฏิบติัศาสนนิกของชาวคริสต์ มีนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  และมีห้องปฏิบติัการด้านต่างๆเพืQอให้บริการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนยึดหลกัการทาํงานแบบ PDCA มีส่วนร่วมและทาํงานเป็นทีม ไดรั้บความร่วมมือในการ
พฒันาการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัLนพืLนฐาน ผูป้กครองและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิQนเป็นอยา่งดี 

ข้อจํากดัของโรงเรียน 
ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทาํงานต่างถิQน  ทิLงลูกให้อยู่กบัตา ยายหรือญาติพีQน้อง ทาํ

ใหข้าดความอบอุ่นและขาดการอบรมขดัเกลาจากครอบครัวประกอบกบัวฒันธรรมทีQไม่เหมาะสมทางสืQอต่างๆ
ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมทีQไม่เหมาะสม  เช่น  ด้านการแต่งกาย  การแต่งงานก่อนวยัอนัควร นอกจากนีL                      



 
การแพร่กระจายของการสูบบุหรีQ มีมากขึLน และผูป้กครองมีรายได้น้อยจึงมีขอ้จาํกดัทีQจะระดมทุนช่วยเหลือ
สถานศึกษา บุคลากรโยกยา้ยบ่อย   ประสบการณ์ในการสอนนอ้ย  ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานสอนในการสร้างองค์
ความรู้เพืQอพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนยงัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดไ้ม่เตม็ทีQ 
 

ข้อมูลอาคารสถานทีU 
 อาคารเรียนจาํนวน   3   หลงั อาคารประกอบจาํนวน   2  หลงั ส้วม  4  หลงั 

สระวา่ยนํL า  -  สระ   สนามเด็กเล่น -  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  สนาม
วอลเล่ยบ์อล 1  สนาม สนามเปตอง 1 สนาม  สนามเทนนิส  -  สนาม อืQนๆ (ระบุ) ................... 
  จาํนวนหอ้งเรียน 16 หอ้งเรียน  แบ่งเป็น  ชัLน ม.1-6 = 2:3:2:3;3:3 

 
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 1,373,981.00 งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 1,083,184.00 
เงินนอกงบประมาณ 200,000.00 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 490,897.00 
เงินอืQนๆ(ระบุ) - งบอืQนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 1,573981.00 รวมรายจ่าย 1,573,981.00 
  

 งบดาํเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ       78.80           ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ        21.20         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

              โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสูตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  โรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม  กาํหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียน ระดบัมธัยมศึกษาคอนตน้  (ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ  ๑-๓)  ดงันีL   

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียน (ชัQวโมง/ปี) 

ม.1 ม.2 ม.3 

1.สาระการเรียนรู้พื(นฐาน    
    1.1 ภาษาไทย 120 120 120 

    1.2 คณิตศาสตร์ 120 120 120 

    1.3 วทิยาศาสตร์ 120 120 120 

    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 120 

    1.5 ประวติัศาสตร์ 40 40 40 

    1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 

    1.7 ศิลปะ 80 80 80 

    1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 

    1.9 ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 

รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้พื(นฐาน 880 880 880 

2. สาระการเรียนรู้เพิUมเติม 360 440 360 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    

    3.1 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

    3.2 กิจกรรมลูกเสือ ยวุกาชาด 40 40 40 

    3.3  กิจกรรมชุมนุม,เพืQอสังคมและสาธารณประโยชน์ 80 40 80 

    3.4 กิจกรรมเสริมวชิาการ 40 40 40 

รวม 1,440 1,480 1,440 

 



 
โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสูตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน พุทธศกัราช 2551  โรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม  กาํหนดกรอบโครงสร้าง        
เวลาเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ  4-6)  ดงันีL  

     แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียน (ชัQวโมง/หน่วยกิต/ปี) 

ม.4 ม.5 ม.6 

1.สาระการเรียนรู้พื(นฐาน 1,000 480 440 
    1.1 ภาษาไทย 80 80 80 

    1.2 คณิตศาสตร์ 80 80 80 

    1.3 วทิยาศาสตร์ 480 - - 

    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 80 

    1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 

    1.6 ศิลปะ 40 40 40 

    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 40 40 

    1.8 ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 

2. สาระการเรียนรู้เพิUมเติม 540 840 840 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 160 160 160 
    3.1  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

    3.2  กิจกรรมลูกเสือ นกัศึกษาวชิาทหาร 40 40 40 

    3.3  กิจกรรมเพืQอสังคมและสาธารณประโยชน์ 40 40 40 

    3.4  กิจกรรมเสริมวชิาการ 40 40 40 

รวม 1,700 1,480 1,440 

 
 
 
 



 
โครงสร้างเวลาเรียน   
 หลกัสูตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน พุทธสักราช 2551 โรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม  กาํหนดกรอบโครงสร้าง   
เวลาเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ  4-6)  ดงันีL  

     แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (องักฤษ –จีน) 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียน (ชัQวโมง/หน่วยกิต/ปี) 

ม.4 ม.5 ม.6 

1.สาระการเรียนรู้พื(นฐาน 1,000 480 440 
    1.1 ภาษาไทย 80 80 80 

    1.2 คณิตศาสตร์ 80 80 80 

    1.3 วทิยาศาสตร์ 480 - - 

    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 80 

    1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 

    1.6 ศิลปะ 40 40 40 

    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 40 40 

    1.8 ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 

2. สาระการเรียนรู้เพิUมเติม 560 880 880 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 160 120 160 
    3.1 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

    3.2 กิจกรรมลูกเสือ  นกัศึกษาวชิาทหาร 40 40 40 

    3.3  กิจกรรมเพืQอสังคมและสาธารณประโยชน์ 40 - 40 

    3.4 กิจกรรมเสริมวชิาการ 40 40 40 

รวม 1,720 1,480 1,480 
 
 
 

 



 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิUน 

 
 1) หอ้งสมุดมีขนาด  200  ตารางเมตร จาํนวนหนงัสือในห้องสมุด  4,000 เล่ม 
การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ ระบบดิวอีL     
   จาํนวนนกัเรียนทีQใชห้้องสมุดในปีการศึกษาทีQรายงาน เฉลีQย 325 คน ต่อ วนัคิดเป็นร้อยละ 
64.10 ของนกัเรียนทัLงหมด 

2) หอ้งปฏิบติัการ 
  หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์     จาํนวน   2   หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์     จาํนวน   2   หอ้ง 
   หอ้งปฏิบติัการทางภาษา         จาํนวน   -   หอ้ง 

หอ้งบริหารงบประมาณ           จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งบริหารวชิาการ                จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งเอกสารวชิาการ               จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งพสัดุ                             จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งเอกสารสารสนเทศ                 จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งพยาบาล                        จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งกิจกรรม                        จาํนวน   3  หอ้ง                                      
หอ้งผูอ้าํนวยการ                   จาํนวน   1  หอ้ง 

   หอ้งบริการ                           จาํนวน  1  หอ้ง    
หอ้งดนตรี                        จาํนวน  1   หอ้ง 
หอ้งประชุมปาริชาต          จาํนวน  1   หอ้ง 

   หอ้งสมุด                               จาํนวน  1  หอ้ง 
 

 3) คอมพิวเตอร์ จาํนวน   71   เครืQอง 
   ใชเ้พืQอการเรียนการสอน  68   เครืQอง 
   ใชเ้พืQอสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต   20   เครืQอง 
   จาํนวนนกัเรียนทีQสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีQรายงาน  
เฉลีQย  402   คน ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ 83.57  ของนกัเรียนทัLงหมด 
   ใชเ้พืQอการบริหารจดัการ   10   เครืQอง 
 
 
 
 
 



 
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนครั(ง/ปี 

ชืUอแหล่งเรียนรู้ 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 740 
หอ้งวทิยาศาสตร์ 205 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 754 
หอ้งฟิสิกส์ 230 
หอ้งพิพิธภณัฑท์างการศึกษา 600 
หอ้งคหกรรม 116 
หอ้งสหกรณ์ 56 
สวนสุขภาพ 15 
หอ้งเกษตร 350 
หอ้งดนตรี 650 
หอ้งศิลปะ 456 
สวนสมุนไพร 7 

 
 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จํานวนครั(ง/ปี 
ชืUอแหล่งเรียนรู้ 

การทาํขนมจีนบา้นคลองเจริญ 3 
การทาํหน่อไมปิ้,บบา้นคลองเจริญ 4 

นํLาตกเขาตะกรุบบา้นชยัพฒันา 
3 

สวนสมุนไพรคลองตะเคียนชยั 10 
การทาํเซรามิคบา้นชยัพฒันา 8 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา 1 
นวดแผนโบราณ 2 
ดอกไมจ้ากดินไทย 1 
สาํนกัสงฆข์นัติบารมี ม.18 ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแกว้ 6 

 

 



 
6) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิQน ผูท้รงคุณวฒิุ ทีQสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นกัเรียน ในปีการศึกษา
ทีQรายงาน 
  6.1 ชืQอ-สกุล  นางวาสนา   ติดผาย ใหค้วามรู้เรืQอง การตดัเยบ็เสืLอผา้ 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  85 ครัL ง/ปี 
   6.2 ชืQอ-สกุล นายเจด็ด  เผา่โพนทอง ใหค้วามรู้เรืQอง พิธีบายศรีสู่ขวญั 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  2  ครัL ง/ปี 
   6.3 ชืQอ-สกุล  นางมิกิ  กิมจุ  ใหค้วามรู้เรืQอง ภาษาญีQปุ่น 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  90 ครัL ง/ปี 
   6.4 ชืQอ-สกุล นายชยัรัตน์  ชูเสน ใหค้วามรู้เรืQอง การตีกลองยาว 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  3  ครัL ง/ปี 
   6.5 ชืQอ-สกุล นางมุด  ซืQอสัตย ์ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํจกัสานไมไ้ผล่อ้มเซรามิก 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  3  ครัL ง/ปี 
   6.6 ชืQอ-สกุล นางสุดใจ     มรรคพิมพ ์ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํบายศรี 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  2  ครัL ง/ปี 
   6.7 ชืQอ-สกุล นางประฉิม  จนัทร์ธงชยั       ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํขนมจีน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  4  ครัL ง/ปี 
   6.8 ชืQอ-สกุล นางนลินรัตน์ โชติรัตน์โญธิน   ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํดอกไมจ้ากดินไทย 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  2 ครัL ง/ปี 
   6.9 ชืQอ-สกุล นางสาวศุภิตา  ซืLอสุวรรณ   ใหค้วามรู้เรืQอง การร้อยลูกปัด ,  การทาํดอกมะลิจาก
ผา้ใยบวัการประดิษฐด์อกไมจ้ากดินหอม สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  1  ครัL ง/ปี 
   6.10 ชืQอ-สกุล นายสุชาติ สุนทรธนานุกุล   ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํสิงโตและเชิดสิงโต 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  3 ครัL ง/ปี 
   6.11 ชืQอ-สกุล นิสิตปริญญาตรี สาขาการสอนนาฏตยสังคีต ชัLนปีทีQ 2 มหาวทิยาลยับูรพา  
จงัหวดัชลบุรี   ใหค้วามรู้เรืQอง การทาํสิงโตและเชิดสิงโต สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนีL  จาํนวน  2  ครัL ง/
ปี 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผงัของโรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม 

 
หมายเลข 1 อาคารเรียนแบบ 108/ล/27  หมายเลข 2 อาคารเรียนแบบ 216/ล/33 
หมายเลข 3 อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27  หมายเลข 4 บา้นพกัครู 
หมายเลข 5 โรงอาหาร อาคารชัQวคราว  หมายเลข 6 บา้นพกัภารโรง  
หมายเลข 7 หอ้งนํLานกัเรียน   หมายเลข 8 สนามเปตอง 
หมายเลข 9 ลานกีฬาเอนกประสงค ์  หมายเลข 10 ฐานพระพุทธรูป 
หมายเลข 11  เสาธง    หมายเลข 12 ถงัประปา 9/9 
หมายเลข 13  บ่อนํLา    หมายเลข 14 สนามฟุตบอล 
หมายเลข 15  หอประชุมแบบ 100/23  หมายเลข 16 อาคารเรียนกึQงถาวร 6 หอ้ง 
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ทีUตั(งโรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัLงอยูเ่ลขทีQ 135  หมูทีQ  18   ตาํบลทุ่งมหาเจริญ  อาํเภอวงันํL าเยน็  จงัหวดัสระแกว้ 
รหสัไปรษณีย ์ 27210 

 
  



 



 
การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวชิาการ    
ดา้นการบริหารงบประมาณ    ดา้นการบริหารทัQวไป    ดา้นการบริหารบุคคล    ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบการพฒันาตามกระบวนการ PDCA ของเดมมิQง ประกอบดว้ย การวางแผน  
ลงมือทาํ ตรวจสอบ และปฏิบติัเพืQอแกไ้ขปรับปรุง 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังหลังวทิยาคม 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพทีU 4   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
2. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการ 

รองผูอ้าํนวยการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัLนพืLนฐาน 

 ฝ่ายบริหารวชิาการ  ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทัQวไป  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1. งานทะเบียนและ
วดัผล 
2. งานพฒันาหลกัสูตร
และส่งเสริกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. งานนิเทศการศึกษา 
4. งานพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 
5. งานขอ้มูลสารสเทศ
และสาํมะโนผูเ้รียน 
6. งานส่งเสริมนกัเรียนทีQมี
ความตอ้งการพิเศษ 
7. งานส่งเสริมกิจกรรม
นกัเรียน 
8.งานแนะแนวการศึกษา 

1. งานบุคลากร 
2. งานโรงเรียนสีขาว 
3. งานส่งเสริม
ระเบียบวนิยันกัเรียน 
4. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
5. งานประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
  

1. งานจดัสรร
งบประมาณและ
ควบคุมภายใน 
2. งานบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์
3. งานสวสัดิการ 
4. งานบริหาร
การเงินและบญัชี 
5. งานกิจการ
สหกรณ์ 
6. งานยานพาหนะ 
 7. งานทุนการศึกษา 
 

1. งานประสานงาน
ราชการกบัเขตพืLนทีQ
การศึกษา 
2. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัLนพืLนฐาน 
3. งานอาคารสถานทีQและ
สภาพแวดลอ้ม 
4. งานประชาสัมพนัธ์และ
ชุมชน 
5. งานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
6. งานโสตทศันูปกรณ์ 
7. งานสาธารณูปโภคและ 
โภชนาการ 
 8. งานนกัการภารโรง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทาํเนียบผู้บริหารโรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 
 
 
 
 
 

ทีU ชืUอ - สกลุ ตําแหน่ง ช่วงดํารงตําแหน่ง 

1. นายวเิชียร  บวัเรือง ครูใหญ่ 2530 – 2532  

 

2. นายวเิชียร  บวัเรือง อาจารยใ์หญ่ 2532 – 2540  

 

3. นายนพดล  พรสุขอารมณ์ รักษาการตาํแหน่งอาจารยใ์หญ่ 2540 – 2541  

 

4. นายนพดล  พรสุขอารมณ์ ผูอ้าํนวยการ 2541 – 2542  

 

5. นายสมบติั  เสาวบุตร รักษาการตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการ 

2542 – 2543 

6. นายประมยั  ชวนอาษา ผูอ้าํนวยการ 2543 – 2550 

 

7. นายบูญจกัรวาล  รอดบาํเรอ ผูอ้าํนวยการ 2550-2553 
 

8. วา่ทีQ ร.ต.โจทย ์ แดงจนัทร์ ผูอ้าํนวยการ 2553 – 2556  

 

9. นางจุฑามาส เทพหสัดิน ณ 
อยธุยา 

ผูอ้าํนวยการ 2556-2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ชืQอ-สกุล นางจุฑามาส เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
โทรศพัท ์08-9934-2134  e-mail Jutamas _d@windowslive.com วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
สาขา การบริหารการศึกษา ดาํรงตาํแหน่งทีQโรงเรียนนีLตัLงแต่ วนัทีQ  10  กุมภาพนัธ์  2557  จนถึงปัจจุบนั  
เป็นเวลา   -  ปี  1   เดือน 
  2) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ชืQอ-สกุล  นายสมบติั  เสาวบุตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  
สาขา พลศึกษา โทรศพัท ์ 08-4910-6188  e-mail  Sombut-but@hotmail.com รับผดิชอบกลุ่มฝ่าย  
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)  
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที( 10  มิถนุายน ของปีการศึกษาที(รายงาน) 
 1) จาํนวนนกัเรียนในเขตพืLนทีQบริการทัLงสิLน 481  คน 
 2) จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทัLงสิLน 481  คน  จาํแนกตามระดบัชัLนทีQเปิดสอน  

ระดับชั(นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีUย 

ชาย หญงิ ต่อห้อง 
ม.1 2 41 27 68 24 
ม.2 3 48 45 93 31 
ม.3 2 31 38 69 35 
รวม 7 120 110 230  
ม.4 3 28 47 75 25 
ม.5 3 43 44 87 29 
ม.6 3 25 64 89 30 
รวม 9 96 155 251  

รวมทั(งหมด 16 216 265 481  
  

 3)  จาํนวนนกัเรียนทีQมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  481  คน      คิดเป็นร้อยละ  100 
 4)  จาํนวนนกัเรียนทีQมีนํLาหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั  435   คน คิดเป็นร้อยละ 90.43 
 5)  จาํนวนนกัเรียนทีQมีความบกพร่องเรียนร่วม  12  คน     คิดเป็นร้อยละ  2.49 
 6)  จาํนวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  23   คน     คิดเป็นร้อยละ 4.78 
 7)  จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ    147      คน      คิดเป็นร้อยละ  30.56 
 8)  จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  40   คน    คิดเป็นร้อยละ 8.31 
 9)  จาํนวนนกัเรียนทีQออกกลางคนั (ปัจจุบนั)    17      คน     คิดเป็นร้อยละ 3.11 
 10) สถิติการขาดเรียน        38     คน       คิดเป็นร้อยละ 7.90 
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 11) จาํนวนนกัเรียนทีQเรียนซํL าชัLน               -     คน      คิดเป็นร้อยละ  - 
 12) จาํนวนนกัเรียนทีQจบหลกัสูตร 
   ม.3       54    จาํนวน   52     คน      คิดเป็นร้อยละ   96.30 
   ม.6       72    จาํนวน   66      คน      คิดเป็นร้อยละ   91.67 
 13) อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1  :  17   (แยกตามระดบั) 
 14) จาํนวนนกัเรียนทีQเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ  
481  คน           คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จาํนวนนกัเรียนทีQมีคุณลกัษณะเป็นลูกทีQดีของพอ่ แม่ ผูป้กครอง   481   คน   
          คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จาํนวนนกัเรียนทีQมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนทีQดีของโรงเรียน   481   คน   
          คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จาํนวนนกัเรียนทีQทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทัLงในและนอกสถานศึกษา   
481  คน           คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จาํนวนนกัเรียนทีQมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอยา่งสมํQาเสมอ  481  คน       คิดเป็นร้อยละ 100 
 19) จาํนวนนกัเรียนทีQผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามทีQกาํหนด 
ในหลกัสูตรสถานศึกษา  481 คน        คิดเป็นร้อยละ 100 
 20) จาํนวนนกัเรียนทีQผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมตามทีQกาํหนดใน
หลกัสูตรสถานศึกษา  481  คน        คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีรายละเอยีดบุคลากร โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม  ปีการศึกษา  2556 
 

ทีU ชืUอ- สกลุ ตาํแหน่ง วุฒิสามญั วุฒิสูงสุด อายุจริง 
(ปี) 

อายุ
ราชการ

(ปี) 

เงนิเดอืน 

1 นางจุฑามาส เทพหสัดิน ณ 
อยธุยา 

ผอ.สถานศึกษา ม.6 กศม.การบริหาร
การศึกษา 

46 24 40860 

2 นายสมบติั  เสาวบุตร รอง.ผอ.สถานศึกษา มศ.3,มศ.5,ป.ก
ศ.สูง 

กศ.บ.พลศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรี
นครินทร์ทรวโิรจน์
ประสานมิตร 

57 35 50290 

3 นางศิรินนัท ์ ยนัอินทร์ ครู (คศ.3) ม.6 ค.บ.ภาษาองักฤษ 47 23 40100 
4 นายสุริยาคาร  ยนัอินทร์ ครู (คศ.3) ม.6 ค.บ. อตุสาหกรรม

ศิลป์ 
42 19 31870 

5 น.ส.วลิยัภรณ์  คาํพลงาม ครู (คศ.3) ม.6 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 

42 19 31250 

6 นางเจนจิรา จนัทายนื ครู (คศ.3) ม.6 ค.บ. สงัคมศึกษา 48 23 37200 
7 นางอจัฉรา พึQงบวั           ครู (คศ.3) ม.6 กศ.บ. ภาษาไทย 52 33 42330 
8 นางอินทรา  นนัตา ครู (คศ.1) ม.6 ค.บ.คณิตศาสตร์ 35 10 21460 
9 นางสาวศมลวรรณ  รสหอม ครู (คศ.1) ม.6 ค.บ.ภาษาไทย 40 7 18270 
10 นางสาวนอ้มจิตร  แกว้ประทีป ครู (คศ.1) ม.6 วท.บ.วทิยาศาสตร์ 33 10 21460 
11 นางสาวจีณภทั  ศรีกลุจนัทร์ ครู (คศ.1) ม.6 คบ.เคมี 34 4 16670 
12 นางสุกานดา  อาสาพา ครู (คศ.1) ม.6 ค.บ. ภาษาองักฤษ 29 3 15840 
13 นางสาวสุวมิล  สุขสะอาด ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ศษ.บ. พลศึกษา 29 3 14620 
14 นางสาวจุฑามาศ  เปีQ ยมจิตต ์ ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 34 3 13860 
15 นางสุบรร  พรหนองแสน ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ศษ.บ.สงัคมศึกษา 35 2 13470 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
บัญชีรายละเอยีดบุคลากร โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม  ปีการศึกษา  2554 

ทีQ ชืQอ- สกลุ ตาํแหน่ง วฒิุสามญั วฒิุสูงสุด อายจุริง 
(ปี) 

อายุ
ราชการ

(ปี) 

เงินเดือน 

16 นายธงชยั  ผ่องแผว้ ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ศษ.บ. ดนตรีศึกษา 31 3 15440 
17 นายบรรเทิง  บุญเกิด ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 พธ.บ. ภาษาองักฤษ 38 3 13870 
18 นายจรูญ  ลาดหนองขุ่น ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 วท.บ.วทิยาศาสตร์

การกีฬา 
31 2 13470 

19 นางสาวถวลิ  เสวสิิทธ̂ิ ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ค.บ. สงัคมศึกษา 31 2 13470 
20 นายประยงค ์ อยูโ่พธ̂ิกลาง ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 29 3 15440 
21 นางสาวปาริชาต จิระดาํรงค ์ ครู ม.6 วท.บ.ฟิสิกส์ 33 9 20960 
22 นางกรุณา  แกว้ประทีป ครู ม.6 วท.บ.วทิยาศาสตร์

ทัQวไป 
38 8 20960 

23 นางสาวนุชนาฏ  พรมสิทธ̂ิ ครู  (ครูผูช่้วย) ม.6 คบ.วทิยาศาสตร์
ทัQวไป 

34 2 12840 

24 นางมณีศร  สระแกว้ ครู ม.6 วท.บ.คหกรรม 39 5 17070 
25 นายวชิิต   อุ่นทะเล พนกังานราชการ ม.6 ศศ.บ.ศิลปะ 36 6 14800 
26 นางจารุณี  ครู ม.6 คบ.ภาษาไทย 33 3 14620 
27 นายดนยั   นามเทพ ลูกจา้งประจาํ มศ.5 มศ.5 59 23 16650 
28 นายไพบูลย ์  คานทา้ว ลูกจา้งประจาํ ป.4 ป.4 55 28 18190 
29 นางสาวปัทมวลัย ์ บุญถนอม ครูอตัราจา้ง ม.6 ป.ตรี 29 - 9140 
30 นางสาวพิณทิพย ์ วงศ ์ จนัทร์ พนกังานราการ ม.6 ป.ตรี 25 1 15000 
31 นางสาวกนกทิพย ์ณฐัชาบุตร ครูอตัราจา้ง ม.6 ป.ตรี 27 - 9140 
32 นายวสุิทธ̂ิ  ลาภบุญ พนกังานขบัรถ ม.6 ม.6  - 6410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในโรงเรียนจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญงิ รวม หมายเหตุ 
1. ปริญญาโท 
2. ปริญญาตรี 
3.  อนุปริญญาหรือ 
     เทียบเท่า 
4. ต ํQากวา่อนุปริญญา 
5. ไม่มีวฒิุครู 
 

 
6 
- 
 

3 
- 

4 
17 
- 
 
- 
- 

4 
23 
- 
 

3 
- 

 

 
 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในโรงเรียนจําแนกตามหน้าทีUและเพศ 
 

ตําแหน่ง ชาย หญงิ รวม หมายเหตุ 
1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูผูส้อน 
3.  พนกังานราชการ 
4. ลูกจา้งชัQวคราว 
5. นกัการภารโรง 

1 
5 
1 
- 
2 

1 
18 
1 
3 
- 

2 
23 
2 
3 
2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
             
                       ชืQอ - สกุล 

จาํนวนครู งานทีQรับผดิชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

คณิตศาสตร์ 
1.นางอินทรา  นนัตรา    
     
 

3 
 

 
/ 

  
- หวัหนา้กลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- งานสหกรณ์ 

 
21 

2.  นายประยงค ์ อยูโ่พธ̂ิ
กลาง 
 
 
 

 /  - งานสารสนเทศ 23 
 
 

3.นางสาวฐายกิา  สอนราษฏ ์  /  - รองหวัหนา้กลุ่มสาระ   
  คณิตศาสตร์ 
-โรงเรียนสีขาว 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
             
                    ชืQอ – สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

ภาษาต่างประเทศ 
1 นางสาววลิยัภรณ์ 
    คาํพลงาม 

 

6  
/ 

 
 

 
- งานจดัสรรงบประมาณ 

หวั   - หวัหนา้งานฝ่ายวชิาการ 

 

 
19 

2. นางศิรินนัท ์ ยนัอินทร์ 
 
 

 /     -  หวัหนา้งานฝ่าย 
             บริหารงานบุคคล 

-  งานประเมินผลฝ่าย 

17 

3. นางสุกานดา  อาสาพา 
 
 

 /  -หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

19 

4. นางสาวจุฑามาศ  เปีQ ยม
จิตต ์
 

 /  - งานสหกรณ์ 
- งานการเงิน 
 

21 
 

5.นายบนัเทิง  บุญเกิด  /  -งานพสัดุ 19 

6.นางสาวกนกทิพย ์ ณฐัชา
บุตร 

 /  เลขาผูอ้าํนวยการ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
             
                     ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
1. นางเจนจิรา  จนัทายนื 
 

3  
 
/ 

  
 
 - หวัหนา้กลุ่มสาระการ 

      เรียนรู้สงัคมศึกษา 
 -งานวชิาการ 

 
 

17 
 
 

 
2. นางสุบรร  พรหนองแสน 

  
/ 

  
- งานสารบรรณโรงเรียน 

 
22 

 
 
3.นางสาวถวลิ เสวิสิทธ̂ิ 

  
/ 

  
- งานบุคคล 

 
21 

 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
              
                     ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

วทิยาศาสตร์ 
1. นางนางสาวนอ้มจิตร  
แกว้ประทีป 

 

 
5 

 
/ 

  
- งานบุคลากร 

 
19 

2.นางสาวจีณภทั  ศรีกลุ
จนัทร์ 
 

 /  - งานวดัผลประเมินผล 20 

3. นางกรุณา  แกว้ประทีป  /  - งานทะเบียน 15 

4.นางนุชนาฏ  พรมสิทธ̂ิ  /  -ประชาสมัพนัธ ์ 19 

5. ปาริชาต  สินธุพนัธ์  /  - งานแนะแนว 24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
              
                          ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

พลศึกษา 
1. นางสาวสุวมิล  สุข
สะอาด 
 

 
2 

 
/ 
 

  
 - งานหวัหนา้กลุ่มสาระการ  
   เรียนรู้พลานามยั 
 

 
19 

2.นายจรูญ  ลาดหนองขุน่  / 
 

 -  งานประชาธิปไตย 
 

19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
              
                  ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

ศิลปะ 
1. นายธงชยั  ผ่องแผว้ 

2  
/ 

 
 

 
-  หวัหนา้กลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้ศิลปะ 
-  งานกิจการพฒันาผูเ้รียน 
 

 
19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
              
                      ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่ตรง
เอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 
1.นายสุริยาคาร ยนัอินทร์ 
 

4  
 
 

 
 
/ 

คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
- หวัหนา้งานฝ่าย  
  บริหารงานทัQวไป 

 
 

18 

2. นายวชิิต  อุ่นทะเล   / 
คอมพิวเตอร์ 

-โสต  21 

3.นายสมบติั เสาวบุตร 
 

  / 
 

- รองผูอ้าํนวยการ 
 

7 
 

4.นางสาวมณีศร  สระแกว้  /  เจา้หนา้ทีQพสัดุ                   20 

5.นางสาวปัทมวลัย ์  /  สหกรณ์โรงเรียน 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรทีUสําเร็จการศึกษาวชิาเอกต่าง ๆ กบังานทีUรับผดิชอบ 
 

วชิาเอก 
              
                      ชืQอ - สกลุ 

จาํนวนครู งานทีQรับผิดชอบ จาํนวนคาบทีQสอน 

สอนตรง
เอก 

สอนไม่ตรง
เอก 

งานรับผดิชอบอืQน 

ภาษาไทย 
 
1.นางอจัฉรา  พึQงบวั 
 

2  
 
/ 

 
 
 
 

 
 
-หลกัสูตร 

 
21 
 

2. นางสาวศมลวรรณ  รส
หอม 

 /  -หวัหนา้การเงิน 16 

3.นางสาวจารุณี ลีพรมมา  /  -พสัดุ 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการประจําปีงบประมาณ  2556 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพฒันาการ
เรียนการเรียนรู้การ
งานอาชีพ
เกษตรกรรม 
 

1. เพืQอใหน้กัเรียนมีความรู้
และทกัษะพืLนฐานดา้น
อาชีพของทอ้งถิQนและ
อาชีพสมยัใหม่เพียงพอ
เหมาะสม 
2. เพืQอใหน้กัเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน หรือหารายได้
ระหวา่งเรียนอยา่งครบ
วงจร 
3. เพืQอใหน้กัเรียนไดรั้บ
ข่าวสาร ขอ้มูลความรู้ทาง
อาชีพอยา่งกวา้งขวาง
ต่อเนืQองและทนัสมยั 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะ
พืLนฐานดา้นอาชีพของทอ้งถิQน
และอาชีพสมยัใหม่เพียงพอ
เหมาะสมกบัการศึกษาต่อหรือ
แสวงหาความรู้ และพฒันา
ทกัษะเพิQมเติม  ร้อยละ 90 
2. นกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การทาํงาน หรือหารายได้
ระหวา่งเรียนอยา่งครบวงจร  
ร้อยละ 85 
4. นกัเรียนไดรั้บข่าวสาร 
ขอ้มูลความรู้ทางอาชีพอยา่ง
กวา้งขวางต่อเนืQองและทนัสมยั 
ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

2 หอ้งเรียนคุณภาพดว้ย
สืQอเทคโนโลย ี

1. เพืQอใหผู้เ้รียนได้
พฒันาความรู้
ความสามารถของ
ตนเองตาม
ธรรมชาติและเตม็
ศกัยภาพ 
2. เพืQอใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
3. เพืQอส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน และเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 
4. เพืQอส่งเสริมใหมี้
การใชสื้QอทีQ
ทนัสมยัในการจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงดา้นสืQอ
เทคโนโลยทีีQทนัสมยัร้อยละ 100 
2 . ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และเรียนรู้อยา่งมีความสุข ร้อย
ละ 85 
3.ผูเ้รียนคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ตลอดจนลกัษณะต่างๆ 
ในการอยูร่่วมกนั  ไดแ้ก่ ความ
สามคัคี  การเป็นผูน้าํและผูต้ามทีQ
ดี ความมีระเบียบวินยั และความ
รับผดิชอบ ร้อยละ 85 

 
 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

3 โครงการร่างกาย
แขง็แรงดว้ยกีฬา 
 
 
 

1.เพืQอส่งเสริมให้
นกัเรียนเห็น
ความสาํคญัของ
การเล่นกีฬา ออก
กาํลงักายและมี
จิตใจเป็นนกักีฬา 
2. เพืQอพฒันาให้
นกัเรียนมีทกัษะ
ทางการกีฬาและมี
ความเชีQยวชาญมาก
ยิQงขึLน 
3. เพืQอใหกี้ฬาเป็น
สืQอกลางในการ
เชืQอมความสัมพนัธ์
กบัหน่วยงานอืQนๆ 
4 เพืQอใหน้กัเรียน
นาํกีฬาไปเล่นเป็น
ประจาํและ
ห่างไกลจาก
อบายมุขทัLงปวง 
 
 
 
 
 
 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1.นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการ
เล่นกีฬา ออกกาํลงักายและมีจิตใจ
เป็นนกักีฬาร้อยละ  85 
2. นกัเรียนมีทกัษะทางการกีฬาและ
มีความเชีQยวชาญมากยิQงขึLนร้อยละ  
85 
3. กีฬาเป็นสืQอกลางในการเชืQอม
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอืQนๆ       
ร้อยละ  90 
4. นกัเรียนนาํกีฬาไปเล่นเป็นประจาํ
และห่างไกลจากอบายมุขทัLงปวง 
ร้อยละ  85 

 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

4  โครงการโรงเรียน 
วถีิพุทธ 
 
 
 

1.เพืQอส่งเสริมให้
นกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมทีQพึง
ประสงค ์

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1. บุคลากรครูมีความรู้และความ
เขา้ใจเกีQยวกบัหลกัสูตรทีQตอ้งการ
พฒันาใหน้กัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวถีิพุทธ ร้อยละ100 
2.นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
คนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
ร้อยละ95 

5  งานปรับปรุง
หลกัสูตรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนการ
เรียนรู้ 
 

1. เพืQอพฒันา
หลกัสูตรในแต่
กลุ่มสาระฯใหมี้
ความเหมาะสมต่อ
กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอน 
2. เพืQอพฒันา
หลกัสูตรการศึกษา
ขัLนพืLนฐานให้
สอดคลอ้งกบั
สภาพและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชน 
 
 
 
 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

 หลกัสูตร 8 กลุ่มสาระฯ และ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ครู นกัเรียนทัLงหมด 

 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

6  โครงการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.เพืQอพฒันาครูใหมี้
ความรู้ความสามารถ
ในทุกดา้น 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1. ร้อยละ 95 ของครูมีประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน  ครูไดรั้บการพฒันา
ความรู้อยา่งต่อเนืQองทุกคน 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 1.ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้
นกัเรียน 
2. นกัเรียนสามารถ
นาํหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นชีวติประจาํวนั
ได ้
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

 ครู-นกัเรียนโรงเรียนวงัหลงั
วทิยาคมมีความรู้สามารถนาํหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

8  โครงการจิตอาสา 
 

1.เพืQอปลูกฝัง
นกัเรียนใหมี้จิต
สาธารณะและ
ช่วยเหลือส่วนร่วม 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1. ร้อยละ 95  ของนกัเรียนมีจิต
สาธารณะ โรงเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองจากกิจกรรมดูแล
ผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลพระปกเกลา้  
จนัทบุรี 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียน
เครือข่ายเชฟรอน 

1.ส่งเสริมและ
อนุรักษสิ์Qงแวดลอ้ม 
2.ปลูกฝังใหน้กัเรียน
มีจิตสาํนึกในการ
รักษสิ์Qงแวดลอ้มของ
โรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

 ร้อยละ 95  ครู – นกัเรียน ชุมชนมี
จิตสาํนึกทีQดีในการรักษสิ์Qงแวดลอ้ม 

 
 



 

 
 

ทีU ชืUอ 
งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี(ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

10  โครงการบรรพชา/
บวชเนกขมัมะบารมี
เฉลิมพระเกียรติ 
 

1.เพืQอปลูกฝังขดัเกลา
จิตใจของนกัเรียน 
นาํหลกัคุณธรรม
จริยธรรมไปใชใ้น
การดาํเนิน ชีวติ   
2. เพืQอเป็นการเฉลิม
พระเกียรติใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนชัLน
มธัยมศึกษาปีทีQ 2 ไดรั้บปลูกฝังขดั
เกลาจิตใจของนกัเรียน นาํหลกั
คุณธรรมจริยธรรมไปใชใ้นการ
ดาํเนิน ชีวติ   
 

11 โครงการค่าย
ภาษาองักฤษ 

1.ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์ 
ตรง 
2.ส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 

1.เสนอโครงการ 
2.อนุมติัโครงการ 
3.ดาํเนินงาน  
4. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนชัLน
มธัยมศึกษาปีทีQ 4 ไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ ตรง มีทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพิQมขึLน 
 

 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการการพฒันาโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร 
(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

1. โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนดนตรี 
นาฎศิลป์ 
วตัถุประสงค์ 
-เพืUอจัดซื(ออุปกรณ์ต่างๆ
สําหรับงานนาฏศิลป์ 
- เพืUอจัดซื(ออุปกรณ์ดนตรี
และซ่อมบํารุงเครืUอง
ดนตรีให้อยู่ในสภาพทดีี
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

 
 

อุปกรณ์การ
แต่งกาย
นักแสดง 20 
คน  
อุปกรณ์ดนตรี
ทีUขาดแคลน 
อุปกรณ์ทีU
จัดซื(อเพืUอ
ซ่อมบํารุง
เครืUองดนตรี 

154,100 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นายธงชัย              
ผ่องแผ้ว 

8 1. นักแสดงมี
อุปกรณ์การแสดงทีU
เพยีงพอ ร้อยละ  85 
2. การดําเนินงานทีU
ต้องมีการแสดง
ประกอบประสบ
ความสําเร็จด้วยดี 
ร้อยละ  85 
3.อุปกรณ์ดนตรีทีU
เพยีงพอต่อความ
จําเป็นร้อยละ  85 
4. เครืUองดนตรีได้รับ
การซ่อมบํารุงให้อยู่
ในสภาพทีUดีพร้อม
สําหรับการใช้งาน
ร้อยละ  85 



 

 
 

2.งานแนะแนวการศึกษา 
วตัถุประสงค์ 

1.เพืUอประชาสัมพนัธ์ 
แนะแนวการศึกษาต่อ
ให้แก่นักเรียนชั(น ป.6 ม.3 
และม.6 
2.เพืUอให้คําปรึกษาแนะนํา
ทั(งในเรืUองการศึกษาและ
ปัญหาต่างๆแก่นักเรียน 

นักเรียนชั(น 
ป.6 ในเขต
พื(นทีUบริการ 
-นักเรียนชั(น
ม.3และม.6 
ทุกคน 
-นักเรียนทีUมี
ปัญหาใน
เรืUองต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

5,000 ตลอดปี
การศึกษ
า 

นาง
ปาริชาต 
สินธุพนัธ์ 

6,7 1.มีการ
ประชาสัมพนัธ์ แนะ
แนวการศึกษาต่อ
ให้แก่นักเรียนชั(น ป.
6 ม.3 และม.6 ร้อย
ละ 100 
2.ให้คําปรึกษา
แนะนําทั(งในเรืUอง
การศึกษาและปัญหา
ต่างๆแก่นักเรียน 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร 

(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐานทีU
เกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

3. โครงการร่างกาย
แข็งแรงด้วยกฬีา 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นความสําคัญของการ
เล่นกฬีา ออกกาํลงักาย
และมีจิตใจเป็นนักกฬีา 
2. เพืUอพฒันาให้นักเรียน
มีทกัษะทางการกฬีาและ
มีความเชีUยวชาญมาก
ยิUงขึ(น 
3. เพืUอให้กฬีาเป็น
สืUอกลางในการเชืUอม
ความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานอืUนๆ 
4. เพืUอให้นักเรียนนํากฬีา
ไปเล่นเป็นประจําและ
ห่างไกลจากอบายมุขทั(ง
ปวง 

นักเรียน
ทุกคน  
ครูทุกคน 
คนใน
ชุมชนทีU
มาร่วม
เล่นและ
แข่งขัน
กฬีา 

165,000 คลอด
ปีการ 
ศึกษา 

นางสาว
สุวมิล          
สุขสะอาด 

7,8 1. นักเรียนเห็น
ความสําคัญของการเล่น
กฬีา ออกกาํลงักายและมี
จิตใจเป็นนักกฬีา 
ร้อยละ  90 
2. นักเรียนมีทกัษะ
ทางการกฬีาและมีความ
เชีUยวชาญมากยิUงขึ(น 
ร้อยละ  85 
3. กฬีาเป็นสืUอกลางใน 
การเชืUอมความสัมพนัธ์
กบัหน่วยงานอืUนๆ        
ร้อยละ  85 
4. นักเรียนนํากฬีาไปเล่น 
เป็นประจําและห่างไกล
จากอบายมุขทั(งปวง  
ร้อยละ  85 



 

 
 

5. โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพืUอส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้และนักเรียนความ 
เข้าใจเกีUยวกบัหลกัสูตรทีU
ต้องการพฒันาให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามวถิี
พุทธ 
2. เพืUอให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 
 
 

ครูและ
นักเรียน
ทั(งหมด 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลอดปี
การศึกษ
า 

นางเจนจิ
รา  จนทา

ยนื 

2 1. บุคลากรมีความรู้และ
นักเรียนความ 
เข้าใจเกีUยวกบัหลกัสูตรทีU
ต้องการพฒันาให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
วถิีพุทธ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 
ร้อยละ 95 

4. งานปรับปรุงหลกัสูตร
และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอพฒันาหลกัสูตรใน
แต่กลุ่มสาระฯให้มีความ
เหมาะสมต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพืUอพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาขั(นพื(นฐานให้
สอดคล้องกบัสภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
 
 

หลกัสูตร 
8 กลุ่ม
สาระฯ 
และ1 
กจิกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 
ครู 
นักเรียน
ทั(งหมด 

 
 
 

 

19,000 ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 

นาง
อจัฉรา   
พึUงบัว 

14,15 1. หลกัสูตรในแต่กลุ่ม
สาระฯ 
มีความเหมาะสมต่อ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ90 
2. หลกัสูตรการศึกษาขั(น
พื(นฐานมีความสอดคล้อง
กบัสภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน ร้อยละ90 
 
 



 

 
 

6. โครงการพฒันาการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้ครูในกลุ่มสาระฯมี
ความรู้ และเทคนิคการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. เพืUอส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทกัษะทางด้านสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมยิUงขึ(น 
3. เพืUอพฒันาการจัดการเรียน
การสอน และปรับปรุง
ผลสัมฤทธิyของนักเรียนให้
สูงขึ(นนักเรียนทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

 
 
 

 

นักเรียน
ทั(งหมด 

115,000 
 

ตลอดปี
การศึกษ
า 
 

นางเจนจิ
รา  จันทา
ยนื  กลุ่ม
สาระฯ
สังคม
ศาสนา
และ
วฒันธรร
ม 

1 1.ครูในกลุ่มสาระฯมีความรู้ 
และเทคนิคการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ร้อย
ละ 80 
2. นักเรียนมีทกัษะทางด้าน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม
ยิUงขึ(น ร้อยละ 80 
3. ผลสัมฤทธิyของนักเรียน
สูงขึ(น ร้อยละ 80 
3. บุคลากรครูมีความรู้และ
ความเข้าใจเกีUยวกบั
หลกัสูตรทีUต้องการพฒันา
ให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวถิีพุทธ ร้อย
ละ90 
4.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา ร้อยละ95 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

9.โครงการธนาคารขยะ  
วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีUยวกบัคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิUงของ
เหลอืใช้และสร้างรายได้
จากขยะ 
2. เพืUอเป็นการลดปัญหา
และขยะและสิUงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
3. เพืUอให้นักเรียนนํา
ความรู้ทีUได้ไปใช้ใน
ชีวติประจําวนั 
4. เพืUอปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของสิUงแวดล้อม และ
ปัญหาภาวะโลกร้อนทีU
เป็นปัญหาระดับโลก 

นักเรียน
โรงเรียนวงัหลงั
วทิยาคม 

50,000 ตลอดปี
การ 
ศึก ษา 

นางสาว
น้อมจิตร          
แก้ว
ประทปี 

15 1.นักเรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีUยวกบัปัญหาขยะ
และประโยชน์ของ
ขยะ       ร้อยละ 80 
2. นักเรียนช่วยกนั
อนุรักษ์สิUงแวดล้อม       
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนําความรู้
มาใช้บูรณาการใช้กบั
ชีวติประจําวนัได้ 
ร้อยละ 80 



 

 
 

10.โครงการอนุรักษ์
สิUงแวดล้อม 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้นักเรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีUยวกบัคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิUงแวดล้อม 
2. เพืUอปลูกฝังให้นักเรียน
ช่วยกนัอนุรักษ์
สิUงแวดล้อม 
3. เพืUอให้นักเรียนนํา
ความรู้มาใช้บูรณาการใช้
กบัชีวติประจําวนัได้ 

-นักเรียนทีUเข้า
ร่วมโครงการ 

20,000 1 
ต.ค.55-
30
ก.ย.56 

นางสาว
น้อมจิตร   
แก้ว
ประทปี 

2, 6 1.นักเรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีUยวกบัคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
สิUงแวดล้อม       ร้อย
ละ 80 
2. นักเรียนช่วยกนั
อนุรักษ์สิUงแวดล้อม       
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนําความรู้
มาใช้บูรณาการใช้กบั
ชีวติประจําวนัได้ 
ร้อยละ 80 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร 
(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

11. โครงการส่งเสริม
กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใน
หลกัสูตร 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความรับผดิชอบ มี
ระเบียบวนัิย ศีลธรรม
จริยธรรม 
2. เพืUอส่งเสริมการนําวชิา
เรียนไปใช้ใน
ชีวติประจําวนัและผ่าน
การประเมิน 

ครู 28  คน 
นักเรียน
ทั(งหมด 

232,500 1 ต.ค.55 
-30 
ก.ย.56 

นายธงชัย                   
ผ่องแผ้ว 

1-8 
,15 

1. นักเรียน มีความ
รับผดิชอบ มี
ระเบียบวนัิย 
ศีลธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนสามารถ
นําวชิาเรียนไปใช้ใน
ชีวติประจําวนัและ
ผ่านการประเมิน  
ร้อยละ 90 



 

 
 

12.โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ 
วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอให้บุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ มี สืUอ ทักษะ 
เทคนิคในการเรียนการ
สอนมากขึ(น 
2.เพืUอให้นักเรียนมีความ
สนใจกระตือรือร้นในการ
ใฝ่เรียนให้มากขึ(นจากการ
ใช้สืUอของครู 
3.เพืUอให้เกดิผลสัมฤทธิy
การเรียนในรายวชิา
คณติศาสตร์เพิUมมากขึ(น 
4.เพืUอปรับปรุงห้องสมุด
กลุ่มสาระให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีUสมบูรณ์ 
 
 

นักเรียน
ทั(งหมด 
ครูในกลุ่ม
สาระ 

23,500 1 ต.ค.55 
-30 
ก.ย.56 

กลุ่มสาระ
คณติศาส
ตร์ 

7,8,9 1.บุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ มี สืUอ 
ทกัษะ เทคนิคในการ
เรียนการสอนมาก
ขึ(น ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีความ
สนใจกระตือรือร้น
ในการใฝ่เรียนให้
มากขึ(นจากการใช้
สืUอของครู    
ร้อยละ 80 
3.ผลสัมฤทธิyการ
เรียนในรายวชิา
คณติศาสตร์เพิUม
มากขึ(น  ร้อยละ 80 
4.ปรับปรุงห้องสมุด
กลุ่มสาระให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทีU
สมบูรณ์   
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินการ 
      (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที
เกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

13. โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพงานทางด้าน
ศิลปะ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอจัดหาอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านงาน
ศิลปะ 
2. เพืUอปรับปรุงห้องเรียน
ศิลปะ 
3. เพืUอฝึกทกัษะนักเรียนทีUมี
ความใจในด้านศิลปะ  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 

อุปกรณ์ทาง
ศิลปะ  
ห้องเรียน
ศิลปะ 

10,000 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

 

นายวชิิต อุ่น
ทะเล 

7,8,5 1.อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ทางด้านงานศิลปะ
ร้อยละ 80 
2. เพืUอปรับปรุง
ห้องเรียนศิลปะ 
3.นักเรียนทีUมี
ความใจในด้าน
ศิลปะ  สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ ร้อยละ 80 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

14.โครงการปรับปรุงห้อง
ศิลปะ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอปรับปรุงห้องเรียน
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

 

อุปกรณ์ทาง
นาฏศิลป์  

30,000 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

 

นายธงชัย  
ผ่องแผ้ว 

7,8,5 1. มีอุปกรณ์
นาฏศิลป์พร้อมใน
การเรียน  
ร้อยละ 80 
2. ปรับปรุง
ห้องเรียนดนตรี –
นาฏศิลป์    ร้อยละ 
80 
3.นักเรียนมีความ
ใจในด้านดนตรี - 
นาฏศิลป์  ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินการ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีU
เกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

15. โครงการส่งเสริมผลติสืUอ
วทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์ 

วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอให้เกดิความเข้สใจใน
หลกัการและทฤษฎขีั(น
พื(นฐานของวิทยาศาสร์ 
2.เพืUอให้เกดิทกัษะทีUสําคัญใน
การศึกษาค้นคว้าและคิดค้น
ทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3.เพืUอให้เกดิเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ 
4. เพืUอให้สามารถนําความรู้
ความเข้าใจในเรืUอง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและ
การพฒันาคุณภาพชีวติ 

นักเรียน 55,000 1
ต.ค.55-
30
ก.ย.56 

 

นางสาว
น้อมจิตร   
แก้ว
ประทปี 

1,3,4,5,6 1.นักเรียนเกดิความเข้ส
ใจในหลกัการและ
ทฤษฎีขั(นพื(นฐานของ
วทิยาศาสร์ 
2.นักเรียนเกดิทกัษะทีU
สําคัญในการศึกษา
ค้นคว้าและคิดค้นทาง
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3.นักเรียนเกดิเจตคติ
ทางวทิยาศาสตร์ 
4. นักเรียนสามารถนํา
ความรู้ความเข้าใจใน
เรืUองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและ
การพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

16.โครงการ4 r พาโลกสดใส 
วตัถุประสงค์ 

1. เพืUอให้ผู้เรียนได้พฒันา
ความรู้ความสามารถของ
ตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ 
2. เพืUอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
3. เพืUอส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
4. เพืUอส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ ตลอดจน
ลกัษณะต่างๆ ในการอยู่
ร่วมกนั  ได้แก่ ความสามัคคี  
การเป็นผู้นําและผู้ตามทีUดี 
ความมีระเบียบวนัิย และ
ความรับผดิชอบ 

 
 

นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว 
ศมลวรรณ  
รสหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7,8,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนได้พฒันา
ความรู้ความสามารถ
ของตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ                   
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
ร้อยละ90 
3. ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข  
ร้อยละ 80 
4. นักเรียนคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ 
ตลอดจนลกัษณะต่างๆ 
ในการอยู่ร่วมกนั  ได้แก่ 
ความสามัคคี  การเป็น
ผู้นําและผู้ตามทีUดี ความ
มีระเบียบวนัิย และ
ความรับผดิชอบ 
 ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

17. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิyทางการเรียน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.ผลสัมฤทธิyทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ(น 
2. เพืUอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
3. เพืUอส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
4. เพืUอส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ ตลอดจน
ลกัษณะต่างๆ ในการอยู่
ร่วมกนั  ได้แก่ ความสามัคคี  
การเป็นผู้นําและผู้ตามทีUดี
ความมีระเบียบวนัิย และ
ความรับผดิชอบ 

 

นักเรียน
ทุกคน 

10,000 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 

ฝ่าย
บริหาร
วชิาการ 

5 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนเพิUมขึ(นใน
ระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระ 



 

 
 

18. โครงการพฒันาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทีUมีความ
ต้องการจําเป็นพเิศษ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอเพิUมโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักเรียนทีUมี
ความต้องการจําเป็นพเิศษ 
2. เพืUอพฒันาด้านความ
เรียนรู้แก่นักเรียนทีUมีความ
ต้องการพเิศษ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน    
3 คน 

- 1 ปี
การศึกษ
า 

ครูอจัฉรา  
พึUงบัว 

15 1. นักเรียนทีUมีความ
ต้องการพเิศษมีโอกาส
ทางการศึกษา 100% 
2. นักเรียนทีUมีความ
ต้องการพเิศษได้รับการ
พฒันาด้านความรู้ 
100% 

19. โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
1. เพืQอให้โรงเรียน  ครู  และ
นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. โรงเรียนมีคุณภาพไดต้าม
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาขัLน
พืLนฐาน 
 

ครูและ
นักเรียน 
ทุกคน 

40,000 ตลอดปี
การศึกษ
า 

นางเจนจิ
รา  จันทา
ยนื 

1-15 1.โรงเรียนมีคุณภาพได้
ตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาและผา่น
เกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพจากหน่วยตน้
สังกดัระดบัมาก 
ไม่ต ํQากวา่ร้อยละ 75 
2.โรงเรียนมีคุณภาพได้
ตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาและผา่น
เกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพจากหน่วยตน้
สังกดั 



 

 
 

20.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิy
ทางการเรียน 

1.เพืQอยกระดบัผลการทดสอบ
ระดบัชาติขัLนพืLนฐานในปี
การศึกษา  2556  ใหสู้งขึLน
ร้อยละ  3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2.เพืQอใหค้รูปรับเปลีQยนการ
จดัการเรียนการสอนทีQเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.เพืQอให้โรงเรียนไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานจากสมศ. 
 

ครูและ
นักเรียน 
ทุกคน 

208,500 ตลอดปี
การศึกษ
า 

นางกรุณา 
แก้ว
ประทปี 

5 1. นกัเรียนชัLน  ม.3  และ
ม.6  ในปีการศึกษา 
2556  จาํนวน  481  คน  
มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติขัLนพืLนฐาน(O 
- NET)  เพิQมขึLนจากเดิม    
ร้อยละ  3   ของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2.ครูปรับเปลีQยนการ
จดัการเรียนการสอนทีQ
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.โรงเรียนไดรับการ
รับรองมาตรฐานจาก  
สมศ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 

ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินก
าร 

(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอบ มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

1. งานส่งเสริมระเบียบวนัิย
นักเรียน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริม ปลูกฝัง
ระเบียบวนัิย คุณธรรม 
จริยธรรมทีUดีแก่นักเรียน 
2. เพืUอให้นักเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เป็นแบบอย่างทีUดีอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

นักเรียน
โรงเรียนวงั
หลงัวทิยาคม
ทุกคน 

7,000 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นางสาว
สุวมิล  สุข
สะอาด 

4 1. นักเรียนมี
ระเบียบวนัิย 
คุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ 
100 



 

 
 

2. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และสามารถในมา
ใช้ในการดํารงชีวติได้ 
2. เพืUอให้นักเรียนมีวถิีชีวติ
แบบประชาธิปไตยและ
สามารถแสดงแห่งสิทธิและ
หน้าทีUได้อย่างถูกต้องได้ 

นักเรียน
โรงเรียนวงั
หลงัวทิยาคม
ทุกคน 

4,100 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นายจรูญ 
ลาดลาด
หนองขุ่น 

15 1. นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และ
สามารถในมาใช้ใน
การดํารงชีวติได้  
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีวถิี
ชีวติแบบ
ประชาธิปไตยและ
สามารถแสดงแห่ง
สิทธิและหน้าทีUได้
อย่างถูกต้องได้ 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนิน 
การ(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

3. จ้างครูพเิศษชัUวคราว
รายเดือนด้วยเงิน
งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน  
วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอให้มีครูเพียงพอต่อ
การสอนและการทาํงาน
ในหน้าทีUพเิศษ 

ครูพเิศษ 
จํานวน 2 
คน 
นักเรียน
จํานวน 507
คน 

402,720 1 ต.ค.55-30 
ก.ย.56 

นางสุกานดา   
อาสาพา 

9 1. ปริมาณครูทีU
เพยีงพอต่อการ
สอนและการ
ทาํงานพเิศษ ร้อย
ละ 100 
2. ผลสัมฤทธิy
ทางการเรียนของ
นักเรียน ร้อยละ 80 



 

 
 

4. งานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้นักเรียนได้รับ
การดูแลอย่างทัUวถึงและ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพืUอให้นักเรียนได้รู้จัก
ตัวเองให้มากยิUงขึ(น 
สามารถปรับตัวและ
ร่วมกนัในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. เพืUอให้ผู้ปกครอง ครู 
และชุมชนร่วมกนัดูแล
บุตรหลาน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีUเกดิขึ(น 

นักเรียน
ทั(งหมด 
ครูทั(งหมด 
ผู้ปกครอง 
ชุมชนทีU
เกีUยวข้อง 

23,200 1 ต.ค.55-30 
ก.ย.56 

นางสุกานดา 
อาสาภา 

1-15 1.นักเรียนได้รับ
การดูแลอย่างทัUวถึง
และป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง ร้อย
ละ 100 
2. นักเรียนได้รู้จัก
ตัวเองให้มากยิUงขึ(น 
สามารถปรับตัว
และร่วมกนัใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข  
ร้อยละ 100 
3. ผู้ปกครอง ครู 
และชุมชนร่วมกนั
ดูแลบุตรหลาน ใน
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาทีU
เกดิขึ(น  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินการ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ มาตรฐา
นทีU
เกีUยวข้อ
ง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

5.โครงการจ้างพนักงาน
ขับรถยนต์ชัUวคราว 

 
 
 

พนักงาน 
1 คน 

69,120 1ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

นางสุกานดา   
อาสาพา 

 1.ครูสามารถลด
ภาระงานในการ
ทาํงานลง  

 

6.งานโรงเรียนสีขาว 
วตัถุประสงค์ 

1.เพืUอให้โรงเรียน
ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด 
2. นักเรียนปลอดจาก
อบายมุขลดภาวะเสีUยง
ต่างๆ 
 
 

นักเรียน
จํานวน 
841 คน 

13,000 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

นางสาวฐายกิา 
สอนราษฎ์ 

7,15,16 1.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนปลอดจาก
อบายมุข และ
พฤติกรรมเสีUยง
ลดลง 

 
 
 



 

 
 

7. โครงการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา 
วตัถุประสงค์ 
 1.เพืUอพฒันาครูให้มี
ความรู้ความสามารถใน
ทุกด้าน 

 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 

80,000 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

นางสาวถวลิ  
เสวสิิทธิy 

10 
 
 
 

ร้อยละ 90ของครูมี
ประสิทธิภาพใน
การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8. โครงการบ้านหลังเรียน 
วตัถุประสงค์ 

1.เพืUอป้องกนัและและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเสีUยง  ด้านยาเสพติด 
สืUอลามก การเล่นการ
พนัน การทะเละววิาท 
โรคเอดส์ ความรุ่นแรงต่อ
เด็กและสตรีในโรงเรียน 
2.เพืUอรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเสีUยง ด้านยาเสพติด  
สืUอลามก  การเล่นการ
พนัน การทะเละววิาท 
โรคเอดส์ ความรุ่นแรงต่อ
เด็กและสตรีในโรงเรียน 
3.เพืUอตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเกีUยวกบั
ป้องกนัและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม
เสีUยงด้านยาเสพติด  สืUอ
ลามก  การเล่นการพนัน 
การทะเละววิาท โรคเอดส์ 
ความรุ่นแรงต่อเด็กและ
สตรีในโรงเรียน 
4. เพืUอปฏิบัติกจิกรรม
ต่างๆ ตามในเวลาว่างหลงั
เลกิเรียน ให้นักเรียนมี
กจิกรรมทาํในยามว่าง 

 
 
 

นักเรียน
ทุกคน 

2,000 1 ต.ค.55-30 
ก.ย.56 

นายจรูญ  
ลาดหนองขุ่น 

9 1. นักเรียนไม่มี
พฤติกรรมกลุ่ม
เสีUยง  ด้านยาเสพ
ติด สืUอลามก การ
เล่นการพนัน การ
ทะเละววิาท โรค
เอดส์ ความรุ่นแรง
ต่อเด็กและสตรีใน
โรงเรียน  ร้อยละ 
90 
2.มีรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเสีUยง ด้านยา
เสพติด  สืUอลามก  
การเล่นการพนัน 
การทะเละววิาท 
โรคเอดส์ ความรุ่น
แรงต่อเด็กและสตรี
ในโรงเรียน ร้อยละ 
90 
3.มีการตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเกีUยวกบั
ป้องกนัและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเสีUยงด้านยา
เสพติด  สืUอลามก  
การเล่นการพนัน 
การทะเละววิาท 
โรคเอดส์ ความรุ่น
แรงต่อเด็กและสตรี
ในโรงเรียน   ร้อย
ละ 90 
4. โรงเรียนปฏิบัติ



 

 
 

งาน/โครงการการพฒันาโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร 

(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

 มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

  

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

1. งานจัดซื(อวสัดุและ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าใจในระบบงานพสัดุและ
เบิกจ่ายให้ถูกระเบียบ 
2. เพืUอส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการให้เหมาะสม 

พสัดุทีUใช้ใน
การจัดการ
เรียนการ
สอนและ
วสัดุ
สํานักงาน
อืUนๆทีU
จําเป็น 

117,500 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นาย
บันเทงิ 
บุญเกดิ 

13,16 -มีพสัดุเพยีงพอต่อ 
การใช้งานทั(งสํานักงาน 
และการจัดการเรียน 
การสอน  
ร้อยละ  80 
-ครูมีความเข้าใจใน 
ระบบงานพสัดุและ 
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบ  
ร้อยละ  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินกา
ร(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

2. งานวางแผนและจัดสรร
งบประมาณ ในโรงเรียน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมให้ครูให้
ความสําคัญและ 
มีความเข้าใจการวางแผนงาน
ในโรงเรียน 

 

งาน/
โครงการ 
จํานวน
ทั(งสิ(น  
ครู จํานวน 
28 คน  
นักเรียน 
481 คน 

3,800 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

น.ส.น้อม
จิตร 
แก้ว
ประทปี 

12,13 1. ครูเข้าใจในการวาง 
แผนงาน/โครงการ 
 และสามารถจัดการ 
วางแผนงาน/โครงการ 
ได้ถูกต้อง 
2. โรงเรียนมีระบบ 
การวางแผนทีUดี 
สามารถตรวจสอบได้ 
3. แผนงาน/โครงการ
ช่วยส่งเสริมการจัดการ 
เรียนรู้และการบริหาร 
จัดการทัUวไปของ 
โรงเรียนได้และแก้ไข 
ปัญหาทีUเกดิขึ(นในปีทีU 
ผ่านมาได้ 
 



 

 
 

3. ซ่อมแซมยานพาหนะ
ส่วนกลาง 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้มียานพาหนะทีU
พร้อมใช้งานได้เสมอ 

รถยนต์
ส่วนกลาง 1 
คัน 

190,000 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นาย
บันเทงิ 
บุญเกดิ 

16 
 
 

1.มียานพาหนะทีU 
พร้อมใช้งาน  มีสภาพทีU
ดี 
เหมาะกบัการใช้งาน
ภายในโรงเรียน     
 ร้อยละ  80 
2.มีนํ(ามันเชื(อเพลงิ
เพยีงพอ 
ในการติดต่อธุระกบั 
ราชการ  
ร้อยละ  80 

 
 
 
 
 

4. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 
1. เพืUอให้บุคลากรครูใน
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีUยวกบัการจัดระบบการ
ควบคุมภายใน 
2. เพืUอให้บุคลากรครูใน
โรงเรียนสามารถดําเนินงาน
ในความรับผดิชอบอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

ครู 28 คน 
งานในความ
รับผดิชอบ
ทั(งในการ
จัดการเรียน
การสอน
และหน้าทีU
พเิศษ 

- 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

น.ส.          
น้อมจิตร 
แก้ว
ประทปี 

13 1. บุคลากรครูใน
โรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีUยวกบัการจัดระบบ 
การควบคุมภายใน   
ร้อยละ  80 
2.บุคลากรครูใน
โรงเรียน 
สามารถดําเนินงานใน 
ความรับผดิชอบอย่าง 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
การควบคุมภายใน  
ร้อยละ  80 



 

 
 

 
 
 

5.โครงการสวสัดิการ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมสภาพคล่องใน
การดําเนินงาน  ในกรณี
เร่งด่วน ฉุกเฉิน ถ้ารอ
ขั(นตอนของระบบราชการ
อาจทาํให้เสียหายไม่ทันการ 
2.เพืUอสร้างขวัญและกาํลงัใจ
ให้บุคลากร 

นักเรียนและ
ครู 
นักเรียน 

 
 
 
 
 

 

- 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นาย
บันเทงิ 
บุญเกดิ 

 
 
 
 
 
 

 
 

15 1. มีสภาพคล่องในการ
ดําเนินงาน  ในกรณ ี
เร่งด่วน ฉุกเฉิน ถ้ารอ 
ขั(นตอนของระบบ 
ราชการอาจทาํให้
เสียหาย 
ไม่ทนัการ ร้อยละ 80  
2.การสร้างขวัญและ 
กาํลงัใจให้บุคลากร    
ร้อยละ 80 

6.งานทุนการศึกษา 
1เพืUอ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้กบันักเรียน
ทีUมีความตั(งใจ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  
แต่มีความขาดแคลนทางด้าน
เศรษฐกจิ 

 

นักเรียน  1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 
 
 
 
 

นาง
อนิทรา          
นันตา 
 
 
 
 
 

10 1.ส่งเสริมการจัดการ
เรียน 
การสอนให้กบันักเรียน 
ทีUมีความตั(งใจ  ใฝ่รู้  
 ใฝ่เรียน  แต่มี 
ความขาดแคลน
ทางด้านเศรษฐกจิ    
ร้อยละ 90  
 

7.งานสาธารณูปโภค 
1. เพืUอดูแลกาํกบัติดตามการ
ใช้งานสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

 

ครุและ
นักเรียน 

 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 

นางสาว
น้อมจิตร  
แก้ว
ประทปี 

15 1.นักเรียนและครูรู้จัก
การประหยดัพลงังาน 



 

 
 

งาน/โครงการการพฒันาโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 
ฝ่ายบริหารทัUวไป 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนิน
การ 

(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์
การประเมิน 

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความสําคัญและสร้าง
ความเข้าใจอนัดีในการดูแล
สุขภาพร่างกายและการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีU
เอื(อต่อการเรียนรู้ 
2. เพืUอให้นักเรียนมีสุขภาพดี
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทีUมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
3. เพืUอให้ความรู้ในเรืUอง
อนามัยแก่นักเรียน ซึUง
นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยในชีวติประจําวนัได้ใน
ระดับหนึUง 

ครูทั(งหมด  
นักเรียน 
ทุกคน 

14,50
0 

1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นางสาว 
พณิทพิย์  
วงค์จันทร์ 

1-6 1. บุคลากรเห็น
ความสําคัญและ
สร้างความเข้าใจ
อนัดีในการดูแล
สุขภาพร่างกาย
และการจัด
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนทีUเอื(อต่อ
การเรียนรู้  ร้อยละ 
90 
2. นักเรียนมี
สุขภาพดีส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ทีU
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 



 

 
 

2.โครงการพฒันางานสาร
บรรณฝ่ายบริหารทัUวไป 
วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอพฒันาระบบข้อมูล  
เอกสารหนังสือราชการให้
สะดวกรวดเร็ว 

 
 

ฝ่ายบริหาร 
4 ฝ่าย 

5,610 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นางสาว
พณิทพิย์   
วงค์จันทร์ 

12 1.งานสารบรรณมี
การจัดระบบข้อมูล  
เอกสารหนังสือ
ราชการฝ่ายบริหาร
ทัUวไปให้สะดวก
รวดเร็วขึ(น ร้อยละ 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.งานอาคารสถานทีUและ
สิUงแวดล้อม 
วตัถุประสงค์ 
1.พฒันาอาคารสถานทีUและ
สิUงแวดล้อมของ  โรงเรียนให้
มีความสวยงาม 

 
 

อาคารเรียน 
อาคาร
ประกอบการ
และ
สภาพแวดล้อ
มของ
โรงเรียน 

 
 

 

74,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 
 
 

 
 
 

นายสุริยา
คาร     
ยนัอนิทร์ 

 
 
 

 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีอาคารสถานทีU
และสิUงแวดล้อมให้
สามารถจัด
กจิกรรมการเรียน
การสอนได้เต็มทีU 
ร้อยละ 80 

. 
 



 

 
 

4. งานประประชาสัมพนัธ์
และชุมชน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอพฒันางาน
ประชาสัมพนัธ์และเสียงตาม
สายภายในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

คอมพวิเตอ
ร์  เครืUอง
เสียง   

 
 
 
 

 

21,00
0 
 
 
 
 
 
 

1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

 
 
 
 
 

 

นางสาว
นุชนาฎ  
พรม
มสิทธิy 

 
 
 

 

12-15 
 
 
 
 
 
 
 

1.งาน
ประชาสัมพนัธ์
และเสียงตามสายมี
อุปกรณ์ทีUใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิyภาพ
นักเรียนได้รับ
ข่าวสาร ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั(น
พื(นฐาน 

วตัถุประสงค์ 
- เพืUอให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั(นพื(นฐานตาม
ระเบียบและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียน และเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง 

 

คณะกรรม 
การ
สถานศึกษา
ขั(นพื(นฐาน
ตามระเบียบ 
จํานวน 15 
คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,700 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นางสาว              
จีณภัท               
ศรีกุล
จันทร์ 

13 1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั(น
พื(นฐานตาม
ระเบียบและมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษา
ของโรงเรียน และ
เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง  
ร้อยละ 80 

 



 

 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมา
ย 
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

งบดําเนินก
าร 

(บาท) 

ระยะเวล
า 

ผู้รับผดิชอ
บ 

มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์
การประเมิน 

5.งานพฒันาเพิUม
ประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ 

วตัถุประสงค์ 
1.เพืUอจัดซื(ออุปกร์งานโสตฯ 
2. เพืUอซ่อมบํารุงและ
ให้บริการด้านอุกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ 

อุปกรณ์งาน            
โสตทศันู
ปกณ์
ทั(งหมด 

 
 

35,000 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นายวชิิต                   
อุ่นทะเล 

15 1.มีการจัดซื(อ
อุปกรณ์งานโสตฯ
ได้ตามจํานวนทีU
เสนอขอ
งบประมาณ  
ร้อยละ 90 
2. มีซ่อมบํารุงและ
ให้บริการด้านอุ
กรณ์
โสตทศันูปกรณ์   
ร้อยละ 80 
 

6. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั(น
พื(นฐาน 

วตัถุประสงค์ 
 เพืUอให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั(นพื(นฐานตาม
ระเบียบและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียน และเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง 
 

คณะกรรม 
การ
สถานศึกษา
ขั(นพื(นฐาน
ตามระเบียบ 
จํานวน 15 
คน 
 

8,700 1 
ต.ค.55-
30 
ก.ย.56 

นางจีณ
ภัท รส
หอม 

15 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั(น
พื(นฐานตาม
ระเบียบและมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษา
ของโรงเรียน และ
เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง  
ร้อยละ 80 
 

 
 

 



 

 
 

โครงการพเิศษ 
โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย/
ปริมาณ/
คุณภาพ 

งบดําเนินการ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ มาตรฐาน
ทีUเกีUยวข้อง 

ตัวชี(วดัเกณฑ์การ
ประเมิน 

1. โครงการเติมรัก เติม
ห่วงใย แด่ผู้สูงวยั 
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอฝึกให้นักเรียนมีจิต
สาธาธารณะ 
2. เพืUอให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญของผู้สูงอายุ                                                 
3. เพืUอเป็นการฝึกให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน
ทั(งหมด 

- 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

น.ส.พณิ
ทพิย์  วงค์
จันทร์ 

1-6 1. นักเรียนมีจิต
สาธารณะ 
2. นักเรียนเห็น
ความสําคัญของ
ผู้สูงอายุ 
3. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2.โครงการโรงเรียนเครือข่าย
เชฟรอน 
วตัถุประสงค์ 
1.นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของสิUงแวดล้อม 
2.ลดลงปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

นักเรียน
ทั(งหมด 

100,000 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

ครูกลุ่ม
สาระ
วทิยาศาสตร์ 

1-6 1. ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 
2.นักเรียนมีรายได้
จากการขายขยะ
ให้กบัธนาคารขยะ 
 

3. โครงการบรรพชาสามเณร
เนกขัมมะบารมี 
  1. เพืUอส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียน 
 2.เพืUอเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 3.ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญแทนของวันพ่อ
และพระคุณพ่อ 

นักเรียนทุก
คน 

40,000 4-8 
ธันวาคม
ทุกปี 

ครูกลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา/ครูทุก
คน 

1-6 1.นักเรียนในระดับ 
ชั(นมัธยมศึกษาปีทีU 2 
เข้าร่วมกจิกรรม
บวชบรรพชา
สามเณรเนกขัมมะ
บารมีทุกคน 
2. นักเรียนได้ปฏิบัติ
ธรรมทุกคน 
 
 



 

 
 

4. โครงการขับขีUปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
   วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการขับขีU
รถจักรยานยนต์ 
 2. เพืUอเป็นการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
3. เพืUอฝึกระเบียบวนัิยจราจร
ให้กบันักเรียน 

นักเรียน
ทั(งหมด 

- 1 ต.ค.55-
30 ก.ย.55 

น.ส.สุวมิล  
สุขสอาด 

 1. นักเรียนตระหนัก  
ถึงความปลอดภัยใน
การขับขีU
รถจักรยานยนต์  
100  % 
2. นักเรียนได้เข้า
ร่วมโครงการ    ขับขีU
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 100% 
3. นักเรียนมีระเบียบ
วนัิยจราจรให้กบั
นักเรียน 

5. โครงการสืบสานงาน
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หุ้ม
ปากกาและเซรามิค                                                
1. เพืUอให้นักเรียนมีอาชีพ
ระหว่างเรียน 
2. เพืUอเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิUน 

นักเรียน
ทั(งหมด 

- 
 

1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 

นายสมบัติ 
เสาวบุตร 

 1. นักเรียนมีอาชีพ
ระหว่างเรียน 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร่วม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิUน ร้อยละ 100 

6. โครงการส่งเสริมและหา
รายได้ระหว่างเรียน                       
วตัถุประสงค์ 
1. เพืUอเป็นการลดปัญหา
ความยากจน 
2. เพืUอนักเรียนมีรายได้
เพิUมขึ(น         3. เพืUอให้
นักเรียนมีอาชีพ 
4. เพืUอให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
 
7. โครงการส่งเสริมและหา

นักเรียน
ทั(งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

1 ต.ค.55-
30 ก.ย.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. –

นายสมบัติ  
เสาวบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพณิ

   1. ปัญหาความ  
ยากจนลดน้อยลง    
ร้อยละ 80  
  2. นักเรียนมีรายได้
เพิUมขึ(น ร้อยละ 95 
  3. นักเรียนมีอาชีพ 
ร้อยละ 95 
  4. นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์      
ร้อยละ 100 
 
1. ปัญหาความ



 

 
 

รายได้ช่วงปิดภาคเรียน 
    วตัถุประสงค์ 
  1. เพืUอเป็นการลดปัญหา
ความยากจน 
  2. เพืUอนักเรียนมีรายได้
เพิUมขึ(น 
  3. เพืUอให้นักเรียนมีอาชีพ 
  4. เพืUอให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

นักเรียน 10 
คน ทีUมีฐานะ
ยากจน 

เม.ย ทพิย์         
วงค์จันทร์ 

ยากจนลดน้อยลง  
2. นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  
 



 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีUผ่านมา 
ระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน   *  ใหบ้นัทึกระดบัคุณภาพ เช่น พอใช ้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานทีU 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีQดีและสุนทรียภาพ 

ดีเยีQยม 
(91.37) 

ดีเยีQยม 
(92.26) 

มาตรฐานทีU 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีQพึงประสงค ์

ดีเยีQยม 
(92.50) 

ดีเยีQยม 
(94.57) 

มาตรฐานทีU  3   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ พฒันาตนเอง  
อยา่งต่อเนืQอง 

ดีเยีQยม 
(89.99) 

ดีเยีQยม 
(93.78) 

   มาตรฐานทีU 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด 
อยา่งเป็นระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้
อยา่งมีสติสมเหตุผล 

ดีเยีQยม 
(85.38) 

ดีเยีQยม 
(90.08) 

มาตรฐานทีU 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีQจาํเป็น 
ตามหลกัสูตร 

ดีมาก 
( 76.5 ) 

ดีมาก 
(73.60) 

มาตรฐานทีU 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ 
ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้Qนไดแ้ละมีเจตคติทีQ 
ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยีQยม 
(90.79) 

ดีเยีQยม 
(93.73) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานทีU 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีQอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยีQยม 
(91.67) 

 
ดีเยีQยม 
(92.85) 

มาตรฐานทีU 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีQ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยีQยม 
(98.59) 

ดีเยีQยม 
(100) 

มาตรฐานทีU 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ทีQอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

ดีเยีQยม 
(96.54) 

ดีเยีQยม 
(100) 

มาตรฐานทีU 10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร ดีเยีQยม ดีเยีQยม 



 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั * 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

(98.20) (98.00) 

มาตรฐานทีU 11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และการบริการ ทีQส่งเสริมให้ผูเ้รียน พฒันาเตม็ 
ศกัยภาพ 

ดีเยีQยม 
(92.66) 

ดีเยีQยม 
(92.00) 

มาตรฐานทีU 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ 
ภายในของ สถานศึกษาตามทีQกาํหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยีQยม 
(95.00) 

ดีเยีQยม 
(96.00) 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานทีU 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเยีQยม 
(95.40) 

 
ดีเยีQยม 
(90.00) 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานทีU 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 
เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ 
ทีQกาํหนดขึLน 

 
ดีเยีQยม 
(91.00) 

 

 
ดีเยีQยม 
(92.00) 

 
ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานทีU 15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเนน้ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาเพืQอพฒันาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึLน 

 
ดีเยีQยม 
(94.00) 

 

 
ดีเยีQยม 
(80.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (3-5 มิถุนายน 2556) 
ระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั(นพื(นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

นํ(าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีUได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี(พื(นฐาน    
ตวับ่งชีL ทีQ 1 ผูเ้รียน 10.00 9.69 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 2 ผูเ้รียน 10.00 9.68 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 3 ผูเ้รียน 10.00 9.56 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 4 ผูเ้รียน 10.00 9.32 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 5 ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 6.60 ปรับปรุง 
ตวับ่งชีL ทีQ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 10.00 9.00 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตวับ่งชีL ทีQ 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี(อตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีL ทีQ 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ 
                  วตัถุประสงคข์องการจดัตัLงสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชีL ทีQ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีQส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์   
                   ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี(มาตรการส่งเสริม  5.00  
ตวับ่งชีL ทีQ 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพืQอส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตวับ่งชีL ทีQ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพืQอยกระดบัมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทีQสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.35 ดี 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
           •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี(  ตั(งแต่  80  คะแนนขึ(นไป                                    ü   ใช่              ไม่ใช่ 
           •  มีตัวบ่งชี(ทีUได้ระดับดีขึ(นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี(  จาก  12  ตัวบ่งชี(           ü    ใช่               ไม่ใช่ 
           • ไม่มีตัวบ่งชี(ใดทีUมีระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน            ใช่         ü   ไม่ใช่ 
                 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั(นพื(นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

                           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ü      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 



 

 
 

 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น จุดทีUควรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานต้นสังกดั 
จุดเด่น  
 ด้านผู้เรียน 
 โรงเรียนประสบความสาํเร็จในการจดัการศึกษาโดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมทีQพึงประสงค ์มีความขยนั อดทน และมีสุขภาพแขง็แรงทัLงกายและจิตใจ มีสมรรถ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นศิลปะ และกีฬา เตม็ตามศกัยภาพ  
รู้จกัดูแลและป้องกนัตนเองจากสารเสพติด  
 ด้านครู 
 ครูมีเจตคติทีQดีต่อการจดัการเรียนรู้ รู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายของการจดั 
การศึกษา มีความตัLงใจในการพฒันาตนเอง และไดรั้บมอบหมายงานตรงกบัความสามารถ ความถนดั และ
ความเชีQยวชาญ 
 ด้านผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารมีภาวการณ์เป็นผูน้าํ มีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษา มีมนุษยสัมพนัธ์เป็นทีQยอมรับของ
ผูร่้วมงาน และบุคคลทัQวไป มีความสามารถในการบริหารจดัการและส่งเสริมความสัมพนัธ์ทีQดีกบัชุมชน 

จุดทีUควรพฒันา 
 ผูเ้รียนควรได้รับการส่งเสริมในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
พฒันาผลสัมฤทธ̂ิในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนืQอง ฝึกทกัษะในการทาํงานอยา่งมีขัLนตอน และสามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้Qนได ้ครูควรไดรั้บการพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควธีิสอนทีQหลากหลาย 
และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พฒันาระบบสารสนเทศและมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนัสะดวกต่อการใชง้าน จดัหาครูให้
เพียงพอ และตรงกบัวชิาเอก 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีQส่งเสริมให้ผูเ้รียนการกระบวนการคิด สร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง จดักิจกรรมยกผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัชาติ (O-NET) ใหสู้งขึLน 
 
 
 



 

 
 

จุดเด่น จุดทีUควรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (3-5  มิถุนายน 2556) 
จุดเด่น  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตทีQดี มีนํLาหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัLงรู้จกั 

ดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีQพึงประสงค ์  เป็นลูกทีQดีของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง เป็นผูเ้รียนทีQดีของสถานศึกษา บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนืQอง คน้ควา้หา
ความรู้จากการอ่าน   และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอื้QนทัLงในและนอก
สถานศึกษา คิดเป็น ทาํเป็น มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตวั มีการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธานวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของการจดัตัLงสถานศึกษา พฒันาตามจุดเน้น และจุดเด่นทีQ
ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา มีการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพืQอส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริม 

พฒันาสถานศึกษาเพืQอยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทีQสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีUเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครูมีการจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล 

เป็นรายบุคคล  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีQเหมาะสม จดัเตรียมและใชสื้Qอเหมาะกบักิจกรรม  
ประเมินความกา้วหนา้ ของผูเ้รียนดว้ยวธีิทีQหลากหลาย 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการวางระบบประกนัคุณภาพภายใน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานตน้
สังกดั  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในรอบปี 3 ปีทีQผา่นมามีพฒันาการอยา่งต่อเนืQอง 
จุดทีUควรพฒันา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
พฒันาผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม ศิลปะ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารการเงินละการบญัชี ไดแ้ก่ การเบิกเงินจากคลงั หรือหน่วยเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน  



 

 
 

การจ่ายเงิน การนาํส่งเงิน (ถา้มี) การกนัเงินไวเ้บิกเหลืQอมปี (ถา้มี) การจดัทาํบญัชีการเงิน การจดัทาํรายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีUเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
การดาํเนินการของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิผลของจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
การพฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั การวางแผนงานการ
ประเมินผล  

และนาํผลมาพฒันาระบบ การจดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์กิจการของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม (3-5  มิถุนายน  2556) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการวางแผนเพืQอพฒันาผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของผูเ้รียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ ควรปรับกิจกรรม/โครงการ เตรียมความพร้อมเพืQอการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู้ทัLงความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ  กาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จดัสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ศิลปะ โดย
เนน้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรจัดทาํระเบียบ และแนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านวิชาการ มีการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบ  

การวดัและประเมินผลอย่างต่อเนืQอง เพืQอให้ผูที้Q เกีQยวข้องได้ถือเป็นแนวปฏิบติั เช่น การพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร  
การวจิยัเพืQอพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีUเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรการ และแผนงานทีQชดัเจน   ในการนาํผลประเมินไปพฒันาครูแต่ละคน 

อยา่งเป็นระบบ  รวมทัLงการศึกษาคน้ควา้วจิยัเพืQอพฒันาสืQอ และการจดัการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทีQเกีQยวขอ้งในทุกขัLนคอนของการดาํเนินงาน 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรเร่งพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยเฉพาะด้านระบบสารสนเทศ ควร
จดัระบบ 



 

 
 

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึง และการให้บริการ เชืQอมโยงเครือข่ายกบั
หน่วยงานตน้สังกดั สามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร และการพฒันาการเรียนการสอนได้
ตลอดเวลา 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. โรงเรียนจดัทาํโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ทาํแผนพฒันาคุณภาพยกระดบัผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน จดัติวเตอร์ ซ่อมเสริมและติวเพืQอรับการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-Net) ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 3 และชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 6 

2. จดัเป็นโครงการนิเทศการสอน เพืQอกาํกบั ติดตามและนิเทศแก่ครูผูส้อนอยา่งกลัยาณมิตร  
3.  โรงเรียนจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํสืQอการเรียนการสอนเพืQอส่งเสริมครูให้จดัทาํ

สืQอเพืQอพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ̂ิเป็นไปตามเกณฑ ์ และเป็นการสร้างสืQอส่งเสริมการอ่าน  
4. โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการเรียนรู้  IEP.     สําหรับกลุ่มนกัเรียนทีQมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายและ

สติปัญญา  เพืQอพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ̂ิเป็นไปตามเกณฑ ์ และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
5. โรงเรียนจดักิจกรรมรักการอ่าน เพืQอส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัแสวงหาความรู้ และ

สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง        
6. โรงเรียนมีการส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้  โดยเฉพาะการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการสืบคน้

ขอ้มูลช่วงเวลาพกักลางวนั 
7. จดัการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีQหลากหลาย เช่น โครงงาน 

รายงาน หนงัสือเล่มเล็ก สมุดนิทานคุณธรรม แผนทีQความคิด สืQอ ใบงานต่าง ๆ 
8. โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทีQกระตุน้การคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา และ

ตดัสินใจ  ดว้ยการจดักิจกรรมแบบโครงงาน เช่น โครงงานวิชาภาษาไทย โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทีQมุ่งให้นักเรียนมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การจดัทาํ
ชิLนงานวิชาต่าง ๆ ทีQบูรณาการงานศิลปะ การงานอาชีพ  ภาษา  เป็นการเชืQอมโยง ความรู้ ความคิด เพืQอผลิต
งานขึLนมา  

9. โรงเรียนจดักิจกรรมฝึกให้ผูเ้รียนไดห้าวธีิตรวจคาํตอบจากแบบฝึกหดัของตนเอง โดยเฉพาะใน
วชิาคณิตศาสตร์ควรฝึกใหผู้เ้รียนไดท้าํโครงงานสาํรวจหรือทดลอง ใหมี้การคาดการณ์ล่วงหนา้โดยการตัLง
สมมุติฐาน  

10. โรงเรียนดาํเนินการเพิQมผลสัมฤทธ̂ิในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย มีการสรุปองคค์วามรู้สาํคญั
ของสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ทุกบทเรียนและหมัQนนาํมาทบทวนเป็นระยะๆ ดว้ยวธีิการต่างๆอยูเ่สมอ การ
จดัสอนซ่อมเสริมของผูเ้รียนโดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้แกนหลกัเพืQอพฒันาทกัษะการทดสอบระดบั
สถานศึกษาในระดบัชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคม



 

 
 

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ภาษาต่างประเทศและผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) ในระดบัชัLน
มธัยมศึกษาปีทีQ 6 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนจดัทาํโครงการนิเทศ เพืQอกาํกบั ติดตามการทาํงานของบุคลากร จดัทาํระเบียบ และแนว 

ปฏิบติัการดาํเนินงานดา้นวิชาการ มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวดัและประเมินผลอย่างต่อเนืQอง เพืQอให้ผูที้Q
เกีQยวขอ้งไดถื้อเป็นแนวปฏิบติั เช่น การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การวจิยัเพืQอพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีUเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1. โรงเรียนจดัทาํโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเขา้รับการอบรม ประชุม  

สัมมนา ศึกษาดูงานและเปลีQยนเรียนรู้กับหน่วยงานอืQน เพืQอพฒันาตนอง เกีQยวกับเทคนิคการสอนทีQ
หลากหลายเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. โรงเรียนจดัโครงการพฒันาคุณภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เพืQอส่งเสริม 
ใหค้ณะครูจดัทาํแผนบูรณาการแบบสหวทิยาการ 

3. ครูผูส้อนจดัทาํการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง ครอบคลุมทัLงด้านความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทกัษะกระบวนการ  
4. โรงเรียนจดัโครงการวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา เพืQอใหค้รูทาํการวจิยัเพืQอพฒันาคุณภาพ 

ผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ และใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหนึQงของกระบวนการเรียนรู้ 

5. มีการจดัหาหนงัสือทีQส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การคิดวเิคราะห์ และคู่มือครูไว ้
ใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพิQมเติมทีQศูนยว์ทิยบริการ (หอ้งสมุด) โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 

6. ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และจดัทาํแผนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ 

ใหค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกลัQนกรองแผนการจดัการเรียนรู้จากฝ่ายวชิาการ และการบนัทึกผลการ
สอนและการบนัทึกผลการสอนอยา่งสมํQาเสมอ นาํผลการประเมินมาปรับเปลีQยนการจดัการเรียนการสอนให้
พฒันาผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ  

7. พฒันาการจดัทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนใหส้ามารถวดัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ไดค้รบทุกดา้นโดยการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
8.  จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ เพืQอใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สร้างองค์

ความรู้  
คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า สร้างผลงานทีQหลากหลาย 
 



 

 
 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
      โรงเรียนแต่งตัLงคณะดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นรูปธรรม เห็นเป็นกระบวนการ 

ทีQชดัเจนตามกฎกระทรวง เพืQอทาํหนา้ทีQตรวจสอบการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนืQอง และจดัทาํระบบขอ้มูล
สารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึง และการให้บริการ เชืQอมโยงเครือข่ายกบั
หน่วยงานตน้สังกดั สามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร และการพฒันาการเรียนการสอนได้
อยา่งเหมาะสม  วางแผนงาน การประเมินผล และนาํผลมาพฒันาระบบ จดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์กิจการของ
โรงเรียน 
14.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีUควรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา  
 ครูโยกยา้ยบ่อย ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนนอ้ย ขาดความต่อเนืQองในการจดั
กระบวนการเรียนรู้และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการพฒันางานขององคก์ร  ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน 
ของผูเ้รียน การทดสอบระดบัชาติ (O-NET)   การจดักระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้
ทัLงความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ  กาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า การจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศไม่
เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั เพืQอนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการพฒันาการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 
จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตทีQดี มีนํLาหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัLงรู้จกั 

ดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีQพึงประสงค ์  เป็นลูกทีQดีของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง เป็นผูเ้รียนทีQดีของสถานศึกษา บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนืQอง คน้ควา้ 
หาความรู้จากการอ่าน   และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอื้QนทัLงในและนอก
สถานศึกษา คิดเป็น ทาํเป็น มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตวั มีการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธานวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของการจดัตัLงสถานศึกษา พฒันาตามจุดเน้น และจุดเด่นทีQ
ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา มีการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพืQอส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริม 

พฒันาสถานศึกษาเพืQอยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทีQสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  มีภาวะผูน้าํ มีความมุ่งมัQนในการทาํงานเพืQอประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นสําคญั มีขอ้มูล



 

 
 

สารสนเทศทีQครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ทนัต่อการใช้งาน จดัสภาพแวดลอ้มทนัต่อการเรียน ชุมชนให้
ความร่วมมือในการพฒันาศึกษาเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารเด่นชดั 

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีUเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครูมีการจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล 

เป็นรายบุคคล  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีQเหมาะสม จดัเตรียมและใช้สืQอเหมาะกบักิจกรรม ประเมิน
ความกา้วหนา้ ของผูเ้รียนดว้ยวธีิทีQหลากหลาย 

ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการวางระบบประกนัคุณภาพภายใน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานตน้
สังกดั  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในรอบปี 3 ปีทีQผา่นมามีพฒันาการอยา่งต่อเนืQอง 

จุดทีUควรพฒันา 
      จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตวับ่งชีL ทีQ 5 และตามมาตรฐานทีQ 5 ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะทีQจาํเป็นตามหลกัสูตร อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง มีการพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน
สูงขึL นโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร คณะครู ตวัแทนผูป้กครอง และชุมชน ประชุมร่วมกัน
กาํหนดนโยบาย มีการจดัและดาํเนินการโครงการเพืQอพฒันา ไดแ้ก่ โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ̂ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน โครงการพฒันาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โครงการสอนเสริม  โครงการรักการอ่าน 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาการ  จดัติวเขม้ยกระดบัผลสัมฤทธ̂ิระดบัชาติ (O-NET) ม.3 และม.6  ควรให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ฝึกกระบวนการคิดสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีQหลากหลาย 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

สรุปผลการเรียน 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน  
 ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชัLน(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖) 
ปีการศึกษา2556 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 1  ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQ

ได้
ระดบั 
3 ขึLน
ไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํนวนทีQ
เขา้สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 65 - 1 5 7 15 13 14 8 35 53.65 
คณิตศาสตร์ 65 4 15 1 2 4 5 7 27 39 60.00 
วทิยาศาสตร์ 65 -2 23 9 10 11 6 2 2 10 15.38 
สังคมศึกษา ฯ 130 - - 10 18 17 46 17 18 81 62.31 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

130 - 4 10 11 12 28 19 42 89 68.46 

ศิลปะ 130 2 1 6 8 19 29 31 44 104 80.00 
การงานอาชีพฯ 176 4 9 14 17 27 15 76 46 137 77.84 
ภาษาต่างประเทศ 195 3 36 40 33 34 23 8 14 45 23.07 
รายวชิาเพิQมเติม...... - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 1  ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวนทีQ

เขา้สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 64 9 5 7 15 16 5 6 1 54 58.69 
คณิตศาสตร์ 64 1 - 2 3 13 10 15 11 13 14.13 
วทิยาศาสตร์ 64 9 3 7 13 8 11 10 3 40 43.45 
สังคมศึกษา ฯ 128 - 9 5 10 9 15 32 30 126 6848 
สุขศึกษาและพลศึกษา 128 2 3 12 19 17 52 19 42 123 66.85 
ศิลปะ 143 2 1 6 9 8 24 30 48 145 67.76 
การงานอาชีพฯ 167 8 1 2 8 10 20 32 77 149 64.72 
ภาษาต่างประเทศ 192 1 42 16 20 28 17 15 16 70 24.39 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 2  ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 65 - 4 4 10 11 17 8 29 54 58.70 
คณิตศาสตร์ 65 - 20 21 20 9 6 3 4 13 14.13 
วทิยาศาสตร์ 65 - 4 11 10 18 27 7 6 40 43.47 
สังคมศึกษา ฯ 130 - - 7 16 17 45 32 49 126 68.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 130 4 10 3 12 14 31 31 61 123 66.84 
ศิลปะ 130 11 1 2 17 29 50 41 54 145 67.75 
การงานอาชีพฯ 176 5 8 12 16 24 37 27 85 149 64.22 
ภาษาต่างประเทศ 195 21 88 30 44 23 34 16 20 70 24.39 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 



 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ  2  ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 

 
2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 89 - - - 6 13 8 16 35 59 66.29 
คณิตศาสตร์ 89 5 15 15 15 11 7 6 3 16 17.97 
วทิยาศาสตร์ 89 11 2 8 5 12 19 18 13 50 56.17 
สังคมศึกษา ฯ 178 - - 1 20 27 35 140 33 108 60.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 178 11 5 9 15 13 18 19 76 113 63.48 
ศิลปะ 207 3 8 7 18 11 22 34 77 183 64.25 
การงานอาชีพฯ 213 22 2 2 11 19 21 36 101 158 72.14 
ภาษาต่างประเทศ 277 8 74 40 40 25 18 11 24 53 19.13 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 3 ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 71 - - - 4 20 13 12 10 35 49.29 
คณิตศาสตร์ 71 - 23 12 9 8 2 4 1 7 9.85 
วทิยาศาสตร์ 71 - 7 7 4 12 5 11 13 29 40.84 
สังคมศึกษา ฯ 142 - 9 10 21 17 21 12 28 61 42.95 
สุขศึกษาและพลศึกษา 142 12 1 - 9 6 14 11 18 43 30.28 
ศิลปะ 169 - - 40 4 8 30 23 75 128 75.73 
การงานอาชีพฯ 164 12 4 3 14 13 40 29 35 104 63.41 
ภาษาต่างประเทศ 226 13 68 20 29 27 22 3 19 44 19.46 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 
 



 

 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 3  ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 61 - - - - 7 4 10 33 53 86.88 
คณิตศาสตร์ 61 - 3 10 16 9 7 2 6 15 24.59 
วทิยาศาสตร์ 61 1 2 2 5 7 9 6 23 38 32.29 
สังคมศึกษา ฯ 122 - 11 4 15 18 20 12 28 60 49.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 122 9 2 1 12 15 10 12 54 76 62.29 
ศิลปะ 141 1 5 3 2 6 22 27 61 110 78.01 
การงานอาชีพฯ 148 15 16 1 7 5 12 27 65 104 70.27 
ภาษาต่างประเทศ 193 7 57 28 22 21 22 8 12 42 22.10 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 4  ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 84 - - 2 8 19 30 8 5 43 51.19 
คณิตศาสตร์ 84 17 15 - 4 4 20 11 13 44 52.38 
วทิยาศาสตร์ 336 33 15 36 61 65 81 31 13 131 38.98 
สังคมศึกษา ฯ 168 - 3 7 28 17 34 30 27 91 54.16 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

168 4 15 4 2 17 37 23 48 108 64.29 

ศิลปะ 84 - 2 1 7 16 12 13 33 58 69.04 
การงานอาชีพฯ 168 13 1 - 1 5 24 43 59 126 75.00 
ภาษาต่างประเทศ 168 1 29 32 30 6 22 5 9 36 21.42 
ภาษาต่างประเทศ            



 

 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 5  ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 90 - 13 18 23 11 13 4 7 24 26.66 
คณิตศาสตร์ 120 2 1 16 27 19 33 4 18 55 45.83 
วทิยาศาสตร์ 170 - 16 39 44 32 38 6 23 50 29.41 
สังคมศึกษา ฯ 140 2 1 - 17 24 21 30 28 96 68.57 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

140 1 2 2 12 9 22 26 64 112 80.00 

ศิลปะ 70 1 - - 2 12 23 22 10 55 78.54 
การงานอาชีพฯ 160 1 1 5 12 18 47 53 18 118 73.75 
ภาษาต่างประเทศ 230 5 42 29 53 33 30 13 23 66 28.69 
รายวชิาเพิQมเติม.. - - - - - - - - - - - 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 4  ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 116 20 2 2 14 11 28 20 16 64 55.17 
คณิตศาสตร์ 136 4 4 17 20 13 13 15 26 54 39.70 
วทิยาศาสตร์ 240 21 10 18 33 46 39 30 20 88 36.66 
สังคมศึกษา ฯ 168 - 1 9 10 29 31 24 32 87 51.78 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

168 3 4 8 7 18 27 26 45 98 58.33 

ศิลปะ 84 - - - - 3 18 24 23 65 77.38 
การงานอาชีพฯ 200 - 4 6 28 39 38 31 14 83 41.50 
ภาษาต่างประเทศ 316 12 54 25 34 30 34 28 39 101 31.96 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 



 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 5  ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 91 5 2 5 15 18 18 13 15 46 50.55 
คณิตศาสตร์ 122 2 5 10 35 20 23 15 7 45 36.58 
วทิยาศาสตร์ 173 6 35 19 31 13 28 13 24 65 23.01 
สังคมศึกษา ฯ 142 - - - 4 16 27 36 53 116 81.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 142 - 3 3 4 8 20 49 50 119 86.80 
ศิลปะ 71 - - - 2 2 15 23 26 64 90.14 
การงานอาชีพฯ 162 - -- 1 19 40 34 29 28 91 56.17 
ภาษาต่างประเทศ 273 2 27 40 69 33 31 18 28 77 28.21 
รายวชิาเพิQมเติม... - - - - - - - - - - - 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 6  ภาคเรียนทีQ 1 จาํนวน 
 นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํ 
นวน
ทีQเขา้
สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 75 3 9 1 11 14 8 8 20 36 48.00 
คณิตศาสตร์ 129 1 23 25 26 12 11 9 18 38 29.46 
วทิยาศาสตร์ 237 6 45 33 36 29 25 18 43 86 36.29 
สังคมศึกษา ฯ 75 - 2 8 14 12 16 4 15 35 46.66 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

150 1 10 4 1 10 18 28 70 116 77.33 

ศิลปะ 75 4 3 - 1 2 3 14 47 64 85.33 
การงานอาชีพฯ 171 7 1 3 12 9 34 44 56 134 78.36 
ภาษาต่างประเทศ 246 5 34 29 46 39 35 20 24 79 32.11 
รายวชิาเพิQมเติม.. - - - - - - - - - - - 
 
 



 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชัLนมธัยมศึกษาปีทีQ 6   ภาคเรียนทีQ 2 จาํนวน 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

ร้อยละ 
นร.ทีQได้
ระดบั 3 
ขึLนไป 

จาํนว
นทีQ
เขา้

สอบ 

จาํนวนนกัเรียนทีQมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 113 4 7 7 13 14 23 10 20 53 46.90 
คณิตศาสตร์ 126 - 5 16 26 24 15 8 24 47 37.30 
วทิยาศาสตร์ 232 5 6 16 48 49 30 40 40 103 44.40 
สังคมศึกษา ฯ 73 3 - 3 15 12 16 7 17 40 54.79 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

144 4 15 - 1 7 25 43 48 113 79.45 

ศิลปะ 73 3 1 - - 1 13 25 30 68 93.15 
การงานอาชีพฯ 166 1 1 - 7 5 24 31 86 141 85.00 
ภาษาต่างประเทศ 259 5 32 32 48 30 32 23 39 94 29.00 
รายวชิาเพิQมเติม.... - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั(นมัธยมศึกษาปีทีU 3 

สาระวชิา จาํนวนคน 
คะแนน

เฉลีQย 
ส่วนเบีQยงเบน

มาตรฐาน 

 
จาํนวนละร้อยของนกัเรียน
ทีQมีคะแนนสูงกวา่ขีดจาํกดั

ล่าง 
 

คณิตศาสตร์ 53 22.37 7.14  
ภาษาไทย 53 43.22 10.55  
วทิยาศาสตร์ 52 34.58 9.74  
สังคมศึกษา 52 38.73 8.89  
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 56.88 11.29  
ศิลปะ 52 41.73 8.50  
การงานอาชีพฯ 52 44.50 12.96  
ภาษาต่างประเทศ 53 28.68 8.44  

 
ชั(นมัธยมศึกษาปีทีU 6 

สาระวชิา จาํนวนคน 
คะแนน

เฉลีQย 
ส่วนเบีQยงเบน

มาตรฐาน 

 
จาํนวนละร้อยของนกัเรียน 
ทีQมีคะแนนสูงกวา่ขีดจาํกดั

ล่าง 
 

คณิตศาสตร์ 71 15.49 5.69  
ภาษาไทย 71 42.27 13.29  
วทิยาศาสตร์ 71 28.20 5.41  
สังคมศึกษา 71 30.24 6.50  
สุขศึกษาและพลศึกษา 71 57.94 10.73  
ศิลปะ 71 25.28 6.39  
การงานอาชีพฯ 71 45.21 12.73  
ภาษาต่างประเทศ 71 18.90 5.39  



 

 
 

ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

ระดบัชัLน 
จาํนวน 

นร.
ทัLงหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดีเยีUยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีทีQ 1 65 33 3 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 2 92 30 50 12 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 3 66 33 25 8 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 4 84 27 30 17 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 5 90 60 20 10 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 6 75 35 20 20 - 

รวม 472 218 177 77 - 
เฉลีQยร้อยละ  46.19 37.50 16.31 - 

    
ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 

ระดบัชัLน 
จาํนวน 

นร.
ทัLงหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีUยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีทีQ 1 65 - 30 35 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 2 92 - 27 65 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 3 66 - 30 36 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 4 84 - 30 44 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 5 90 25 27 43 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 6 75 25 27 28 - 

รวม 472 50 171 257 - 
เฉลีQยร้อยละ  10.59 36.23 53.18 - 

 
 
 
 



 

 
 

ผลการประเมินสมรถนะผู้เรียน 
 

ระดบัชัLน 
จาํนวน 

นร.
ทัLงหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(สมรรถนะผูเ้รียน) 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีทีQ 1 65 30 35 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 2 92 30 62 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 3 66 27 39 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 4 84 30 54 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 5 90 40 50 - - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 6 75 35 40 - - 

รวม 472 192 280 - - 
เฉลีQยร้อยละ  40.68 59.32 - - 

 
ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

ระดบัชัLน 
จาํนวน 

นร.
ทัLงหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีทีQ 1 65 65 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 2 92 92 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 3 66 66 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 4 84 84 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 5 90 90 - 
มธัยมศึกษาปีทีQ 6 75 75 - 

รวม 472 472 - 
เฉลีQยร้อยละ  100 - 

    
    
  
  
 



 

 
 

 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 5 ดา้น 
   
   1) ดา้นความสามารถในการสืQอสาร 
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิดความรู้ 
ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพืQอแลกเปลีQยนขอ้มูลข่าวสาร เลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยเหตุผล และความถูกตอ้ง ใชว้ธีิการสืQอสารทีQประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีQมีต่อตนเองและ
สังคม ร้อยละ 85 
   2) ดา้นความสามารถในการคิด 
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ นาํไปใชใ้นการสร้างสรรคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพืQอตดัสินใจเกีQยวกบัตนเองและสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ร้อยละ 90 
   3) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีQเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบน
พืLนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการตดัสินใจทีQมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีQเกิดขึLนต่อตนเอง สังคม
และสิQงแวดลอ้ม  
ร้อยละ 85 
   4) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนืQอง ทาํงานร่วมกบัผูอื้Qนอยา่งมีความสุข ปรับตวัใหท้นักบัการเปลีQยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอ้ม และรู้จกัหลีกเลีQยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์Qส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้Qน ร้อยละ 
92 
   5) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลย ีเพืQอการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสืQอสาร การทาํงาน กรแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม ร้อยละ 95 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ปฏิทินการปฏิบัตงิานฝ่ายบริหารวชิาการ  ปีการศึกษา  2556 
 

เดอืน  พฤษภาคม  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

0 4 – 12 
  

สอนปรับพืLนฐานนกัเรียนชัLนมธัยมศึกษา 
ปีทีQ 1,4 

ครูทุกท่าน 

1 
(18-20) 

16 -  เปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  1/2556 ครูทุกท่าน 

2 
(23-27) 

23-25 -ลงทะเบียนสอบแกต้วั ครัL งทีQ 1 งานวดัผล 
26 พ.ค.-10 มิ.ย. -สอบแกต้วัครัL งทีQ 1  งานวดัผลฯ/ครูประจาํวชิา 

25  -รับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร ปีการศึกษา 56 งานกิจกรรมฯ 
26 -วนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรียน/ ประชุม

ผูป้กครอง 
ครูทุกท่าน 

3 
(30 พ.ค.-3 ) 

 31 
   
  

 วนังดสูบบุหรีQโลก งานโรงเรียนสีขาว 
-  ส่งแผนการจดัการเรียนรู้  ครัL งทีQ 1 ฝ่ายวชิาการ 
- ส่งสารสนเทศกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2555 รวมเล่ม 

ทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  มิถุนายน  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

4 
(6-10) 

9 -  วนัไหวค้รู  ประจาํปีการศึกษา  2556 งานกิจกรรมฯ 

5 
(13-17) 

13 -ส่งผลการสอบแกต้วั ครัL งทีQ 1 งานวดัผล 
14-15 -ลงทะเบียนสอบแกต้วั ครัL งทีQ 2 งานวดัผล 
16-29 -  สอบแกต้วัครัL งทีQ 2 งานวดัผล/ครูประจาํวชิา 

6 
(20-24) 

20-24 -  สัปดาห์วนัสุนทรภู่ครูกว ี
- วนัต่อตา้นยาเสพติด  

กลุ่มสาระภาษาไทย 
งานโรงเรียนสีขาว 

7 
27 มิ.ย.-1 ก.ค. 

30 -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 2 
-ส่งผลการสอบแกต้วั ครัL งทีQ 2 

งานหลกัสูตรฯ 
งานวดัผล/ครูประจาํวชิา 

1 ก.ค. -พิธีสวนสนามวนัคลา้ยวนัสถาปนาฯ งานกิจกรรมฯ 
27 มิ.ย.-1 ก.ค. - นิเทศการสอน ครูทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  กรกฎาคม  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

8 
(4-8) 

 4-8  เรียนตามปกติ ครูทุกท่าน  

4-8 - นิเทศการสอน ครูทุกท่าน 

9 
(11-15) 

11-13 หล่อเทียนพรรษา กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

13-14 -  ส่งตวัอยา่งขอ้สอบกลางภาค พร้อมเฉลย   งานวดัผล 
14  - แห่เทียนจาํนาํพรรษา นกัเรียนและครูทุกท่าน 
15 -วนัอาสาฬหบูชา  หยดุเรียน 

10 
(18-22) 

18  -หยดุชดเชยวนัเขา้พรรษา  
20-21 - สอบกลางภาค ภาคเรียนทีQ 1/2554  ครูทุกท่าน 

11 
(25-29) 

25-29 -แจง้ผลการสอบกลางภาค และสอบแกต้วั  
27-29 -ส่งผลการกรอก Bookmark ครัL งทีQ 1 

-ตรวจการกรอก Bookmark ครัL งทีQ 1 
งานวดัผล 

 29 -  ส่งแผนการจดัการเรียนรู้  ครัL งทีQ 3 ครูทุกท่าน/ 
งานหลกัสูตร 

25-29 -สัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  สิงหาคม  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

12 
(1-5) 

 เรียนตามปกติ  

13 
(8-12) 

11 -  กิจกรรมถวายพระพรเนืQองในวนัแม่
แห่งชาติ 12  สิงหาคม  ประจาํปี  2556 

งานกิจกรรมฯ 

12-14 -  ปิดเรียน  เนืQองในวนัวนัแม่แห่งชาติ  
14 

(15-19) 
15-19 - สัปดาห์วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 

15 
(22-26) 

22-26 -สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน 
-จดันิทรรศการทางวชิาการ 

งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ฝ่ายวชิาการ 

16 
(29 ส.ค.-2 ก.ย.) 

31 -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 4 งานหลกัสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  กนัยายน  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

17 
(5-9) 

5-9 - ส่งรายชืQอนกัเรียนทีQมีผลการเรียนไม่ถึง 80% 
(มส) และนกัเรียนทีQไม่ส่งผลงาน (ร)  

ครูทุกท่าน 

- ส่งผูป้กครองนกัเรียนทีQติด  มส. ,ร ทราบ งานวดัผล 
- ประชุมผูป้กครองนกัเรียนทีQติด  มส. ,ร   งานวดัผล 
- สอนเสริม/ติดตามงานนกัเรียนทีQติด  มส. ,ร   ครูประจาํวชิา 

18 
(12-16) 

 12 - ส่ง Bookmark ครัL งทีQ 2 งานวดัผล/ครูทุกท่าน 
14-15 - ส่งขอ้สอบปลายภาค ภาคเรียนทีQ 1/2556  

พร้อมเฉลย 
งานวดัผล/ครูทุกท่าน 

 19 
(19-23) 

19-21 - สอบปลายภาคเรียนทีQ 1/2556 งานวดัผล/ครูทุกท่าน 
22-23 - กรอกขอ้มูลในBookmark  

20 
(26-30) 

26-28  - ตรวจการกรอกขอ้มูล Bookmark งานวดัผล 
26- 30 -  ส่งวจิยัในชัLนเรียน  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- สืQอ/นวตักรรม 
- ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 5 (รวมเล่ม) 

ครูทุกท่าน 

30 - เดินทางไกลลูกเสือ ม.1 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ม.1 
- ประกาศผลการเรียน งานวดัผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  ตุลาคม  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

0 1  - ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนทีQ 1/2556 ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน 

1 
(17-21) 

 17 - เปิดเรียน  ประจาํภาคเรียนทีQ 2/2556 ครูทุกท่าน 
18-19 - ลงทะเบียนสอบแกต้วั ภาคเรียนทีQ 1/2556 ครัL งทีQ 1 งานวดัผลฯ 

20 ต.ค.- 3 พ.ย. - สอบแกต้วั ครัL งทีQ 1 ครูประจาํวชิา 
23 -ถวายราชสดุดีวนัปิยมหาราช ครูทุกท่าน 

2 
(24-28) 

26-28 -กีฬาภายใน ครูทุกท่าน 

 



 

 
 

เดอืน  พฤศจิกายน  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

3 
(31 ต.ค.-4 พ.ย.) 

31 - ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 1 ครูทุกท่าน 
3  -ส่งผลการสอบแกต้วั ครัL งทีQ 1 ครูประจาํวชิา/งานวดัผล 
4 -ลงทะเบียนสอบแกต้วั ครัL งทีQ  2 งานวดัผล 

4 
(7-11) 

7-11 -สอบแกต้วัครัL งทีQ  2 ครูประจาํวชิา 

5 
(14-18) 

 14-17 
 

-ส่งสอบแกต้วัครัL งทีQ  2  ครูประจาํวชิา 

18 -ส่งผลการสอบแกต้วั ครัL งทีQ 2  
6 

(21-25) 
25 - พิธีถวายราชสดุดี  ร.6 (วนัมหาธีรราช) งานกิจกรรมฯ 

 7 
(28-2 ธ.ค.) 

30 -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 2 งานหลกัสูตร/ 
ครูทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  ธันวาคม  2556 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

8 
(5-9) 

2 - กิจกรรมถวายพระพรเนืQองในวนัพอ่แห่งชาติ 
   5  ธนัวาคม  ประจาํปี  2556 

งานกิจกรรมฯ 
ครูทุกท่าน 

2-7 - พิธีบรรพชาสามเณร/บวชเนกขมัมะ ม.2 ครูทุกท่าน 
5 -  กิจกรรมถวายพระพรเนืQองในวนัพอ่แห่งชาติ 

   5  ธนัวาคม  ประจาํปี  2556 
หน่วยงานภายนอก 

8 -พิธีสวนสนามนกัศึกษาวชิาทหาร ผูบ้งัคบับญัชา นศท. 
9 -สัปดาห์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย งานประชาธิปไตย 

9 
(12-16) 

 14-15 -ส่งตวัอยา่งขอ้สอบกลางภาค ภาคเรียนทีQ 2/2556 ครูทุกท่าน 

10 
(20-24) 

20-21 - สอบกลางภาค ภาคเรียนทีQ 2/2556 ครูทุกท่าน 
23 - ทศันศึกษา ครูทุกท่าน 

11 
(27-31) 

26-30 -  สัปดาห์การสอบแกต้วั  
- กรอก Bookmark และส่งขอ้มูล ครัL งทีQ 1 

ครูประจาํวชิา 
งานวดัผล 

29 -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 3 งานหลกัสูตรฯ 
30 -  กิจกรรมวนัคริสตม์าสและส่งทา้ยปีเก่า 

   ตอ้นรับปีใหม่ 2557 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 



 

 
 

เดอืน  มกราคม  2557 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

12 
(2-6) 

3 -ตรวจการกรอก Bookmark ครัL งทีQ 1 งานวดัผล 

13 
(9-13) 

9-13 -นิเทศการสอน ครูทุกท่าน 

14 
(16-20) 

16-20 -นิเทศการสอน ครูทุกท่าน 

15 
(23-27) 

27-29 -  การอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ม.2, ม.3 
และ ม.6 

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
ม.3และ ม.6 

16 
(30ม.ค.-3 ก.พ.) 

31 -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 4 งานหลกัสูตรฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดอืน  กมุภาพนัธ์  2557 
สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 

17 
(6-10) 

9 -ส่งรายชืQอนกัเรียนทีQมีผลการเรียนไม่ถึง 80%(มส) 
และนกัเรียนทีQไม่ส่งผลงาน (ร) 

ครูประจาํวชิา 

10 -แจง้ผูป้กครองนกัเรียนทีQมีผลการเรียนไม่ถึง 80% 
(มส)และนกัเรียนทีQไม่ส่งผลงาน (ร) 

งานวดัผล 

6-10 -ส่งและตรวจการกรอก Bookmark  ครัL งทีQ 2 งานวดัผล 
18 

(13-17) 
13 -ประชุมผูป้กครองนกัเรียนทีQติด ร, มส  งานวดัผล 

15-18 -สอนซ่อมเสริมและติดตามผลงาน ครูประจาํวชิา 
15-16 - ส่งขอ้สอบปลายภาค ภาคเรียนทีQ 2/2556 

19 
(20-24) 

20-22 - สอบปลายภาคเรียน  ปีการศึกษา 2/2556 ครูทุกท่าน 
23-24 -กรอก Bookmark ครูทุกท่าน 

20 
(27 ก.พ.-3 

มี.ค.) 

27 -ส่ง Bookmark ครัL งทีQ 3  ครูทุกท่าน/งานวดัผล 
28 -ตรวจ Bookmark  ครัL งทีQ 3 งานวดัผล 

 27 ก.พ.-3 มี.ค. -ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครัL งทีQ 5 (รวมเล่ม) 
-ส่งวจิยัในชัLนเรียน 
-ส่งสืQอ/นวตักรรม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ครูทุกท่าน 

 
เดอืน  มีนาคม  2557 

สัปดาห์ทีQ วนั  เดือน  ปี รายการ ผูรั้บผดิชอบ 
 5 -แจง้ผลการเรียน ม.1-6 ครูทุกท่าน/งานวดัผล 

6 -ลงทะเบียนสอบแกต้วั ม.3 และ ม.6 งานวดัผล 

6-16 - สอบแกต้วั  นกัเรียนชัLนม.3 และ ม.6 งานวดัผล 
9 - ปัจฉิมนิเทศ ม.3และ ม.6 งานแนะแนว 

10 - ปิดภาคเรียน ภาคเรียนทีQ 2/2556 ผูบ้ริหารโรงเรียน 
19-23 -ตรวจสอบเอกสารการจบการศึกษา ม.3-ม.6 งานทะเบียน 

31 -รับประกาศนียบตัร ม.3 และม.6 งานทะเบียน 
 
 
 



 

 
 

จํานวนห้องเรียน   นักเรียน  ครู  และลูกจ้าง  โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 

งานการจัดทาํสํามะโนผู้เรียน 
 

ชั(นเรียน จํานวนห้องเรียน จํานวนนักเรียน 

ตามแผน ตามจัด ตามแผน ตามจัด ตามแผน 

มธัยมศึกษาปีทีQ 1 2 2 2 2 2 

มธัยมศึกษาปีทีQ 2 3 3 3 3 3 

มธัยมศึกษาปีทีQ 3 2 2 2 2 2 

มธัยมศึกษาปีทีQ 4 3 3 3 3 3 

มธัยมศึกษาปีทีQ 5 3 3 3 3 3 

มธัยมศึกษาปีทีQ 6 3 3 3 3 3 

 
 

จํานวนครู ชาย หญงิ รวม 
ข้าราชการครู 7 19 26 
ครูอตัราจ้าง(ทาํการสอน) - 2 2 
 
 

จํานวนลูกจ้าง ชาย หญงิ รวม 
นักการภารโรง 2 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ผลงานและการเข้ารับการอบรมของครูโรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม  ปีการศึกษา  2556 
 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ - สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นางสาวสุวมิล  สุขสอาด ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี

ตาํบล 
ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

2 นางสาวสุวมิล  สุขสอาด ประชุมสอนอยา่งไรใหห้ลโอเน็ตสูงขึLน โรงเรียนวงันํL าเยน็ 7 ธ.ค. 55 
3 นายจรูญ  ลาดหนองขุ่น ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี

ตาํบล 
ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

4 นายประยงค ์ อยูโ่พธ̂ิ
กลาง 

ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี
ตาํบล 

ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

5 นางอินทรา  นนัตา ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี
ตาํบล 

ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

6 นางสาวถวลิ  เสวสิิทธ̂ิ ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี
ตาํบล 

ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

7 นางสุบรร  พรหนองแสน  ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี
ตาํบล 

ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

8 นางเจนจิรา  จนัทายนื ฝึกอบรมธรรมะสาํหรับครูโรงเรียนดีศรี
ตาํบล 

ศูนยเ์ขาแกว้เสด็จ 7-11 ส.ค.55 

9 นางเจนจิรา  จนัทายนื ประชุมเชิงปฏิบติัการการเตรียมสอบโอ
เน็ต ม.3- ม.6 

จ.นครนายก 14-16/11/55 

10     
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 น.ส.วลิยัภรณ์ คาํพลงาม ทกัษะการเรียนรู้ไอซีทีและการผลิต

สืQอการศึกษา 
โรงเรียนวงัไพร 13 มี.ค.57 

  ศึกษาดูงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัชาติ ครัL งทีQ 63 

สพฐ. อิมเพคอารีน่า เมือง
ทองธานี 

18 ก.พ.57 

  การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
เพืQอเขา้สู่อาเซียน วโรกาสทรงครองราชย ์ 

ร.ร.อรัญประเทศ 10 ธ.ค.56 

     
   อิมเพคอารีน่า เมืองทอง

ธานี 
2 มิ.ย. 49 



 

 
 

 นางศิรินนัท ์ยนัอินทร์ อบรมระบบดูแลนกัเรียน โรงเรียนวงันํL าเยน็
วทิยาคม 

24 มิ.ย. 49 

6 นางศิรินนัท ์ยนัอินทร์ นาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยั ราชภฏัราช
นครินทร์ 

12 ก.ค. 49 

7 น.ส.วลิยัภรณ์ คาํพลงาม นาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยั ราชภฏัราช
นครินทร์ 

12 ก.ค. 49 

8 น.ส.วลิยัภรณ์ คาํพลงาม 
 

นาํนกัเรียนเขา้แขง่ขนัทกัษะวชิาการ งาน 
“นกัอ่านประสานใจ ถวายในหลวง”  

สาํนกังานเขตพืLนทีQ
การศึกษาสระแกว้ เขต 1 

10 ส.ค. 49 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ ์ ประชุมและนาํเสนอผลงาน “หนึQง

โรงเรียน หนึQงนวตกรรม” 
สาํนกังานเขตพืLนทีQ
การศึกษาสระแกว้  
เขต 1 

19-20 พ.ค. 49 

2 นายพงษศิ์ริ  
กองสินกิตติสุข 

โครงการอบรม อย. นอ้ย หอประชุมทีQวา่การอาํเภอ
วงันํL าเยน็ 

25 พ.ค. 49 

 นายพีรพล สิริชยั อบรมเชิงปฏิบติัการ โปรแกรม On-Web 
และ SMIS 

หอประชุมดอกแกว้ อ.
เมือง จ.สระแกว้ 

31 พ.ค. 49-2 มิ.ย. 
49 

3 นางวนัเพญ็  เดชเกิด ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

4 นายพงษศิ์ริ  
กองสินกิตติสุข 

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาครูผูส้อน
วทิยาลยัชุมชนสระแกว้ ณ โรงแรมอิน
โดจีน จงัหวดัสระแกว้ 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

5 นายวชิิต  อุ่นทะเล ไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาครูผูส้อน
วทิยาลยัชุมชนสระแกว้ ณ โรงแรมอิน
โดจีน จงัหวดัสระแกว้ 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

6 นายพงษศิ์ริ  
กองสินกิตติสุข 

โครงการอบรม อย. นอ้ย หอประชุมทีQวา่การอาํเภอ
วงันํL าเยน็ 

25 พ.ค. 49 

7 นายพีรพล  สิริชยั ร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรมนกัศึกษาวชิา
ทหาร 

สโมสรนายทหารค่าย
สุรสิงหนาท อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแกว้ 

4 ก.ค. 49 



 

 
 

8 นายพีรพล  สิริชยั ร่วมพิธีวนัคลา้ยวนัสถาปนาหน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร 

หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหาร จงัหวดัทหารบก อ.
อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

13  ก.ค. 49 

9 นายพีรพล  สิริชยั อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการใชง้าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการสร้าง web 
site 

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยา
เขตสารสนเทศ สระแกว้ 
อ.วฒันานคร จ. สระแกว้ 

26 ก.ค. 49 

10 นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ ์ นาํนกัเรียนเขา้แสดงผลงาน “เปิดฟ้า
นวตักรรม นาํสู่การพฒันานกัเรียนทีQ
ย ัQงยนื 

สาํนกังานเขตพืLนทีQ
การศึกษาสระแกว้  
เขต 1 

27 ก.ค. 49 

11 นายพีรพล  สิริชยั อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร การ
พฒันา Web site สาํเร็จรูปดว้ยโปรแกรม 
Membo 

ภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา อ.เมือง  จ.ชลบุรี 

19-18 ส.ค. 49 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
12 นายพีรพล  สิริชยั ควบคุมนกัเรียนเขา้แข่งขนัสืบคน้ขอ้มูล

วชิาการจาก Internet 
สาํนกัหาสมุด 
มหาวทิยาลยับูรพา อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 

23 ส.ค. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นางยพุา เทพกร ประชุมคณะกรรมการศูนยว์ชิาการ กลุ่ม

สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนวงันํL าเยน็
วทิยาคม 

8 พ.ค. 49 

2 นางยพุา เทพกร ประชุมการจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โรงเรียนวงันํL าเยน็
วทิยาคม 

22 พ.ค. 49 

3 นางยพุา เทพกร ประชุมการจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โรงเรียนวงันํL าเยน็
วทิยาคม 

22 พ.ค. 49 

4 นางยพุา เทพกร ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

5 นางทศัณี ทะอินเลย ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

6 นางนพมาศ ยมเทศ ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

7 นางยพุา เทพกร ประชุมเชิงปฏิบติัการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

หอประชุม โรงพยาบาล
วงันํL าเยน็ 

14  มิ.ย. 49 

8 นางยพุา เทพกร 
นางนพมาศ ยมเทศ 

แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ กลุ่มสาระ
สงัคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 

โรงเรียนวงันํL าเยน็
วทิยาคม 

18  ส.ค. 49 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นางสาวมลัลิกา  

รัตน์วเิศษฤท̂ิ 
ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

2 นางจารุณี มาพร ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

3 น.ส.สายทิพย ์วสุธรกลุ 
น.ส. จารุณี  มาพร 

นาํนกัเรียนเขา้แขง่ขนัทกัษะวชิาการ งาน 
“นกัอ่านประสานใจ ถวายในหลวง” 

สาํนกังานเขตพืLนทีQ
การศึกษาสระแกว้ เขต 1 

10 ส.ค. 49 



 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นางสาวบานเยน็   

 บุตะมี 
ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย.49 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ ์ โครงการอบรม อย. นอ้ย หอประชุมทีQวา่การอาํเภอ

วงันํL าเยน็ 
25 พ.ค. 49 

1 นางดุสิดา  ไชยสวสัด̂ิ ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

2 นางสาวอารีรัตน ์ 
เกตุสี 

ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

3 นายศุภโชค นนัตา ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

4 นางสาววชิรา สิทธิสงัข ์ ทศันศึกษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห้วัเนืQองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์60 ปี 

อิมเพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี 

2 มิ.ย. 49 

 นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ ค่ายดาราศาสตร์รุ่น
เยาว ์

ศูนยก์ารเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โลกและ
ดาราศาสตร์ 

29  มิ.ย. – 2 ก.ค. 
49 

 นางสาวนอ้มจิตร 
แกว้ประทีป 

อบรมยวุเกษตรอินทรีย ์ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพฯ 
(หนองนกเขา) 

5 – 9 ก.ค. 49 

 นางสาวนอ้มจิตร 
แกว้ประทีป 

รู้รักษ ์รู้จกั ปิโตเลียม หอประชุมองตก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 
สระแกว้ 

7-9 ก.ค. 49 



 

 
 

    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
 นายศุภโชค นนัตา อบรม จรวดขวดนํL า  อพวช. (องคก์าร

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ) อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

7 ก.ค. 49 

 นายศุภโชค นนัตา การแข่งขนั จรวดขวดนํL า อพวช. (องคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ) อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

23 ก.ค. 49 

 น.ส. นอ้มจิตร  แกว้
ประทีป 

นาํนกัเรียนเขา้แขง่ขนัทกัษะวชิาการ งาน 
“นกัอ่านประสานใจ ถวายในหลวง” 

สาํนกังานเขตพืLนทีQ
การศึกษาสระแกว้ เขต 1 

10 ส.ค. 49 

 นายศุภโชค นนัตา 
นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ์ 

ควบคุมนกัเรียนเขา้แข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์ เนืQองในวนัสปัดาห์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ครัL งทีQ 23 

มหาวทิยาลยับูรพา อ.
เมือง  จ.ชลบุรี 

16-18 ส.ค. 49 

 นายชาญณรงค ์โยธาพนัธุ ์ การเพิQมพนูความรู้และประสพการณ์
สาํหรับทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา อ.
เมือง  จ.ชลบุรี 

16-18 ส.ค. 49 

 นายศุภโชค นนัตา 
 

ควบคุมนกัเรียนเขา้แข่งขนั จรวดขวดนํL า
ระดบัประเทศ ครัL งทีQ 5 (รอบรอง
ชนะเลิศ) 

อพวช. (องคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ) อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

19-20 ส.ค. 49 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

ลาํดบัทีU ชืUอ – สกลุ ผลงาน / เรืUองทีUอบรม หน่วยงานทีUจดั วนั / เดอืน / ปี 
1 นางอินทรา นนัตา ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  การ

จดัการศึกษามธัยมศึกษาสู่ประเทศ
อาเซีQยน   

จงัหวดันครราชสีมา 19-20  ก.ย. 54 

2 นายประยงค ์อยูโ่พธ̂ิกลาง อบรมนกัเรียนตัLงทอ้งก่องวยัอนัควร  จงัหวดัปราจีนบุรี - 
 



 

 
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ชืUอรางวลัทีUได้รับ หน่วยงานทีUมอบรางวลั 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 
 
 

-โรงเรียนดีประจาํตาํบล 
-รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัตอบปัญหา
รัฐสภา ระดบั สพม.7 
-รางวลัชมเชยการแข่งขนัตอบปัญหารัฐสภา 
ระดบั ภูมิภาค 
-รางวลัชมเชยการแข่งขนัสวดมนตห์มู่
ทาํนองสรภญัญะ ระดบั ภูมิภาค 
-รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัผลงาน
ประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ม.4-6  
ระดบัภูมิภาค งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัL งทีQ 63 
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัเครืQองบิน
เล็กบงัคบัดา้นวทิยาศาสตร์ ประเภท
ช่องสัญญาณ ม.4-6  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัอากาศยาน
บงัคบัดว้ยวทิย ุประเภทความคิดสร้างสรรค ์
ม.4-6  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเขา้ร่วม การแข่งขนัคิดเลขเร็ว      
ม.1-3  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการพดู
ภาษาญีQปุ่น  ม.1-3  ระดบัภูมิภาค 
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการพดู
ภาษาญีQปุ่น ม.4-6  ระดบัภูมิภาค 
-รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการสร้าง
อุปกรณ์เพืQอใหบ้ริการ ม.4-6  ระดบัภูมิภาค 
-เขา้ร่วมการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE  
ระดบัภูมิภาค 

-สพฐ. 
-สพม.7 
 
-รัฐสภา 
-สพฐ. 
-มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั 
-สพฐ. 
 
 
 
-สพฐ. 
 
 
-สพฐ. 
 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

 
 
 



 

 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ชืUอรางวลัทีUได้รับ หน่วยงานทีUมอบรางวลั 
ผู้บริหาร(ระบุชืUอ) 
นางจุฑามาส เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

 
-หนึQงแสนครูดี 

 
-คุรุสภา 

ครู(ระบุชืUอ) 
นางอจัฉรา  พึQงบวั 
นางศิรินนัท ์ ยนัอินทร์ 
นางอินทรา  นนัตา 
นางสาวศมลวรรณ รสหอม 
นายสุริยาคาร  ยนัอินทร์ 
นางเจนจิรา  จนัทายนื 
 
 
 
 
นางอินทรา นนัตา 
 
นางสาววลิยัภรณ์  คาํพลงาม 
 
 
 
 
นางสาวนอ้มจิตร  แกว้ประทีป 
 
 
 
นางกรุณา  แกว้ประทีป 
 
 
 
นางสาวฐายกิา  สอนราษฏ์ 

 
-ครูภาษไทยดีเด่น 
-หนึQงแสนครูดี 
-หนึQงแสนครูดี 
-หนึQงแสนครูดี 
-หนึQงแสนครูดี 
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัชนะเลิศการ
แข่งขนัตอบปัญหารัฐสภา ระดบั สพม.7 
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัชมเชยการ
แข่งขนัสวดมนตห์มู่ทาํนองสรภญัญะ 
ระดบั ภูมิภาค 
--รางวลัเขา้ร่วม การแข่งขนัคิดเลขเร็ว      
ม.1-3  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการ
พดูภาษาญีQปุ่น  ม.1-3  ระดบัภูมิภาค 
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัการพดูภาษาญีQปุ่น ม.4-6  
ระดบัภูมิภาค 
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัอากาศยานบงัคบัดว้ยวทิย ุ
ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ม.4-6  
ระดบัภูมิภาค 
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัเครืQองบินเล็กบงัคบัดา้น
วทิยาศาสตร์ ประเภทช่องสัญญาณ ม.4-6  
ระดบัภูมิภาค  
-ผูฝึ้กสอนนกัเรียน To be number one 

 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-รัฐสภา 
 
-ม.มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวทิยาลยั 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
 
-สพฐ. 
 
 
 
-สพฐ. 
 
 
 
-ชมรม To be number one 

 
 



 

 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ชืUอรางวลัทีUได้รับ หน่วยงานทีUมอบรางวลั 
นักเรียน (ระบุชืUอ) 
นางสาวเสาวลกัษณ์  สายศร 
นางสาวชญานี สังขช์ยัภูมิ 
นางสาวเสาวลกัษณ์  สายศร 
นางสาวชญานี สังขช์ยัภูมิ 
 
นางสาวปาริชาติ วงษศ์รีชา 
นางสาวกนกพร เจริญคง 
นางสาวนฤมล ชฎา 
นางสาวนภสัสร เนียมสาํโรง 
นางสาวบณัฑวรรณ จาํปาเรือง 
นางสาวจิตนา วงศปั์ญญา 
นางสาววไิลวรรณ เชิดเวยีง 
นางสาวนิตยา พลนุรักษ์ 
นายพิทกัษ ์สาริการ 
นายวรีะพงษ ์แจง้จิต 
นายณฐัพล ฤทธิศกัด̂ิ 
นายวษิณุ  พลูสงค์ 
นายวงศธร ขรีุเทาว ์
นายพนัแสง คดัสูงเนิน 
นายสิริภาส พลโน 
นายวฒิุนยั ชุมตาลเดีQยว 
เด็กหญิงพรนภา พลเรือง 
 
นางสาวลดัดาวรรณ หวงัสิวกลาง 
 
เด็กหญิงรติมา โยสังข ์
 
 
 
นางสาววรรณิภา คาํฉายศรี 

 
-รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัตอบปัญหา
รัฐสภา ระดบั สพม.7 
-รางวลัชมเชยการแข่งขนัตอบปัญหา
รัฐสภา ระดบั ภูมิภาค 
 
-รางวลัชมเชยการแข่งขนัสวดมนตห์มู่
ทาํนองสรภญัญะ ระดบั ภูมิภาค 
-รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัผลงาน
ประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ม.4-6  
ระดบัภูมิภาค งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนภาคกลางและภาคตะวนัออก 
ครัL งทีQ 63 
 
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนั
เครืQองบินเล็กบงัคบัดา้นวทิยาศาสตร์ 
ประเภทช่องสัญญาณ ม.4-6  ระดบั
ภูมิภาค  
-รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัอากาศยาน
บงัคบัดว้ยวทิย ุประเภทความคิด
สร้างสรรค ์ม.4-6  ระดบัภูมิภาค  
 
-รางวลัเขา้ร่วม การแข่งขนัคิดเลขเร็ว      
ม.1-3  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเขา้ร่วม การแข่งขนัชุโดกุ      
ม.4-6  ระดบัภูมิภาค  
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการ
พดูภาษาญีQปุ่น  ม.1-3  ระดบัภูมิภาค 
 
 
-รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการ

 
-สพม.7,รัฐสภา 
 
-รัฐสภา 
 
 
-ม.มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวทิยาลยั 
-สพฐ. 
 
 
 
 
 
-สพฐ. 
 
 
 
-สพฐ. 
 
 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
 
 
 
-สพฐ. 



 

 
 

 
นายอนุชา ขุรีเทาว ์
นายสิทธินนัท ์แตงสันเทียะ 
นายวรวุฒิ โงนขาํ 
นายฤทธิเดช ปาเรือน 
นายภาคภูมิ กองไตร 
นายนนัทวชั ปรางศรี 
นายฐิติรัตน์ พรมชาติ 
นางสาวช่อผกา จุลานนท ์
นางสาวธญัญเรศ แสงวิเศษ 

พดูภาษาญีQปุ่น ม.4-6  ระดบัภูมิภาค 
-รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการสร้าง
อุปกรณ์เพืQอใหบ้ริการ ม.4-6  ระดบั
ภูมิภาค 
 
 
 
-เขา้ร่วมการแข่งขนั TO BE NUMBER 
ONE  ระดบัภูมิภาค 
 

 
สพฐ. 
 
 
 
 
 
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


