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ตอนที 1 

ข้อมูลพืนฐาน 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

  ชือโรงเรียน โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา   ทีตงั  เลขที  หมู่   ตาํบลเขาบางแกรก 

อาํเภอ  หนองฉาง  จงัหวดั  อุทยัธานี   รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัท ์  - -   

โทรสาร  - -   e-mail ; btnwschool@hotmail.com   website ;  www.btnw.ac.th 

สงักดั  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต    เปิดสอนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที   ถึง

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที    เนือที  44  ไร่   3  งาน  83   ตารางวา   เขตพืนทีบริการ    หมู่บา้น

ไดแ้ก่  หมู่ , ,  ตาํบลเขาบางแกรก, หมู่ 1  ตาํบลหนองยาง   หมู่ ,  และหมู่    ตาํบลทุ่งโพ 

ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 

 เปิดสอนครังแรกเมือวนัที  17 พฤษภาคม 2517 เป็นสาขาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา  

โดยใชอ้าคารเรียน และครูของโรงเรียนชุมชนบา้นทุ่งนา 

          วนัที 17  พฤษภาคม 2518  ยา้ยมา ณ สถานทีปัจจุบนั ห่างจากตลาดทุ่งนาประมาณ  400  

เมตร   จากตวัอาํเภอหนองฉาง  18  กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดัอุทยัธานี   

38   กิโลเมตร 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศตงัโรงเรียน  เมือวนัที  25 กรกฎาคม 2518 โรงเรียน 

เขา้โครงการ มพช.  รุ่นที 1  ปีการศึกษา 2529  เขา้โครงการ รพชส.และ สอร.  ปีการศึกษา 2535 

 คติพจน ์       สุสสูส ํ ลภเต   ปญญ ํ      “ ผูต้งัใจศึกษา   ยอ่มไดปั้ญญา ” 

           คาํขวญั        เรียนดี   มีวินยั    พลานามยัสมบูรณ์ 

          สญัลกัษณ์     รูปเปลวเพลิง   หมายถึง     ความรู้ คือ แสงสว่าง 

แผนทีโรงเรียน 
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แผนผงัโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเก็บรถ  

 

โรงฝึกงานเกษตร-อตุสาหกรรม 

โรงฝึกงานศิลปะ-คหกรรม 

อาคารหอประชมุ 

 

 

สนามฟุตบอล 

 
 

สระ

นํา 

ประปาหมูบ้่าน 

ตู้ยาม 

 

สระนํา 

โรงเก็บรถ  

อาคารเรียนแบบ    ต 

อาคารเรียนแบบ  ค 

โรงอาหาร           อาคารชวัคราว 

อาคาร   

สระนํา 

ทางเข้าโรงเรียน 

ตลาดทุ่งนา 

ไปบ้านลานหญ้าคา 

N 

โรงเก็บพัสดชํุารุด 

ห้องนํานกัเรียนชาย 

ห้องนํานกัเรียนหญิง 

ห้องนํานกัเรียนหญิง 

ลาํเหมืองสาธารณะ 

เสาธง 

บ้านพกัครู บ้านพกัภารโรง 

โรงนําดืม 

พระพทุธรูป 

ไปเทศบาล 

อาคาร OSOP 

ไป อ.บ้านไร่   ไปจ. อทุยัธานี 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

  1) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน คือ นายประเสริฐ สุวรรณชยัเลิศ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศพัท ์081-70139985   

 e-mail : pra_suvan@hotmail.com  ดาํรงตาํแหน่งทีโรงเรียนนีตงัแต่วนัที  24  มกราคม  2557 จนถึง

ปัจจุบนั เป็นเวลา 3 ปี   เดือน 

 

  2) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน    คน คือ นางสุวรรณรัตน์  ใจเจริญ   

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา โทรศพัท ์ -     

e-mail  MAMANKAI@hotmail.com   ดาํรงตาํแหน่งทีโรงเรียนนีตงัแต่  28  พฤศจิกายน   

จนถึง  ธนัวาคม  เป็นเวลา    ปี    เดือน 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที  10  มถุินายน  2559) 

 1) จาํนวนนกัเรียนในเขตพืนทีบริการทงัสิน ………206……… คน 

 2) จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทงัสิน  374  คน  จาํแนกตามระดบัชนัทีเปิดสอน 

  

ระดบัชนัเรียน จาํนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 32 30 62 

ม.2 2 47 26 73 

ม.3 2 34 24 58 

รวม 6 113 80 193 

ม.4 2 13 38 51 

ม.5 3 37 28 65 

ม.6 3 31 34 65 

รวม 8 81 100 181 

รวมทงัหมด 14 194 180 374 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัท ี 10  พฤศจกิายน ปีการศึกษา 2559) 

 

ระดบัชนัเรียน จาํนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 32 29 61 

ม.2 2 45 25 70 

ม.3 2 34 22 56 

รวม 6 111 76 187 

ม.4 3 13 38 51 

ม.5 3 37 28 65 

ม.6 3 30 34 64 

รวม 9 80 100 180 

รวมทงัหมด 15 191 176 367 

           

             ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน    อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1 : 11 

3)  จาํนวนนกัเรียนทีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนกังาน 

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ....213 ....... คน คิดเป็นร้อยละ ........58.04......... 

 4)  จาํนวนนกัเรียนทีมีนาํหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั .......213..........  คน  

                    คิดเป็นร้อยละ  ..........58.04.......... 

 5)  จาํนวนนกัเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม  ......30...... คน   คิดเป็นร้อยละ  .... . ..... 

 6)  จาํนวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   ......57.....   คน   คิดเป็นร้อยละ .......15.53.......... 

 7)  จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ   .......   ........    คน   คิดเป็นร้อยละ .... .  

 8)  จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ .......... ..........    คน      

คิดเป็นร้อยละ ......... . ........... 

 9) จาํนวนนกัเรียนทีออกกลางคนั (ปัจจุบนั)   ………-.…….คน     คิดเป็นร้อยละ…- 

 10) สถิติการขาดเรียน  ............ 6..............  คน     คิดเป็นร้อยละ ...........1.63............ 

 11) จาํนวนนกัเรียนทีเรียนซาํชนั                ...........-....... คน     คิดเป็นร้อยละ…-….. 

 12) จาํนวนนกัเรียนทีจบหลกัสูตร 

   ม.3               จาํนวน   .......52.........   คน    คิดเป็นร้อยละ  ........ . .......... 

   ม.6                จาํนวน   .......54.........   คน    คิดเป็นร้อยละ  ......... . ......... 
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 13) จาํนวนนกัเรียนทีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ 

..........360.........   คน  คิดเป็นร้อยละ..........98.09.......... 

 14) จาํนวนนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะเป็นลูกทีดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง  ..........363......... คน   

คิดเป็นร้อยละ.......... 98.91.......... 

 15) จาํนวนนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนทีดีของโรงเรียน  .......... 339........... คน  

คิดเป็นร้อยละ ..........92.30.......... 

 16) จาํนวนนกัเรียนทีทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนต่์อสงัคมทงัในและนอกสถานศึกษา 

.......... 320.......... คน  คิดเป็นร้อยละ .......... 87.19.......... 

 17) จาํนวนนกัเรียนทีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลย ี

สารสนเทศอยา่งสมาํเสมอ ..........309 .......... คน  คิดเป็นร้อยละ.......... . ......... 

 18) จาํนวนนกัเรียนทีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามทีกาํหนด 

ในหลกัสูตรสถานศึกษา ..........264..........  คน  คิดเป็นร้อยละ ..........  71.93.......... 

 19) จาํนวนนกัเรียนทีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคม

ตามทีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา ..........337..........  คน  คิดเป็นร้อยละ  ..........91.82..........
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจาํการข้อมูลครูและบุคลากร 

ครูประจาํการ 

ที ชือ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตาํแหน่ง/ 

วทิยฐานะ 
วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ชัน 

จาํนวนครัง/

ชัวโมงทไีด้รับ 

การพฒันา 

1 นายประเสริฐ สุวรรณชยัเลิศ 51 28 ผูอ้าํนวยการ/ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา - /  

2 นางสุวรรณรัตน์  ใจเจริญ 50 23 รองผูอ้าํนวยการ/ชาํนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา - 11/  

3 นายสมภพ         สมบูรณ์ทวโีชค 60 36 ครู/ชาํนาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีและนวตักรรม สงัคมศึกษา ม.4 6/54 

4 นายสมใจ          สุวรรณประทีป 58 35 ครู/ชาํนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ ม.1-6 6/42 

5 นางกาํจดั           หงษส์มัฤทธิ 59 36 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ ม.1-6 9/60 

6 นางบงัอร          แป้นนอ้ย 59 34 ครู/ชาํนาญการ อ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 6/42 

7 นางสุรวดี          แสงภกัดี 56 35 ครู/ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว สงัคมศึกษา ม.5 /42 

8 นางนิภา             สุวรรณประทีป 55 33 ครู/ชาํนาญการพิเศษ กศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.1-6 6/42 

9 นางสาวสุนนัท ์ ศุภกิจวฒันา 52 29 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวัไป วิทยาศาสตร์ ม.2 7/  

10 นางสาวจิรนนัทน์ ดารารัตนเสรี 52 26 ครู/ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.1-6 9/82 

11 นางสุมารี          ประพฒัน์โพธิ 51 25 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวัไป วิทยาศาสตร์ ม.3 6/42 

12 นายพยบั           ปรากริม 51 25 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 6/42 

13 นางเมตตา         ควธัน์กุล 50 26 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3,5 /66 

14 นางวชัรี             บารมี 45 23 ครู/ชาํนาญการพิเศษ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-5 8/74 
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ที ชือ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตาํแหน่ง/ 

วทิยฐานะ 
วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ชัน 

จาํนวนครัง/

ชัวโมงทไีด้รับ 

การพฒันา 

 นางสาวสุทธินี เมืองมูล 28 2 ครูผูช่้วย/- ศษ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.1 9/84 

16 นายณัฐพนัธุ ์ ศรีพุทธ 43 18 ครู/ชาํนาญการ กศ.ม. การมธัยมศึกษา(การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.6 11/78 

17 นางอญัชลี ภู่จาํรูญ 42 19 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. ธุรกิจศึกษา(การตลาด) การงานอาชีพ ม. ,  7/54 

18 นางสาวสุมาลี ทองบ่อ 25 2 ครูผูช่้วย/- ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.1,  9/66 

19 นายสมศกัดิ พระศุกร์ 39 14 ครู/ชาํนาญการ วท.ม. วิทยค์ณิตบูรณาการ คณิตศาสตร์ ม.3,4 21/214 

20 นางปราณี นาวิก 39 9 ครู/ชาํนาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.3,6 11/78 

21 นางสาวฐิติรัตน ์ มณีเสวตร์ 37 11 ครู/ชาํนาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2,5 11/72 

24 นายสมเจตต ์ อาํภา 36 6 ครู/- ค.บ. สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา ม.3 9/60 

25 นางสุชาดา เดชอินทร์ 39 11 ครู/ชาํนาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1,4 11/90 

26 นายอนุชา เชยชม 36 6 ครู/- ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สงัคมศึกษา ม.3 11/84 

27 นางสาวจิราพร แป้นนอ้ย 35 13 ครู/ชาํนาญการ ศษ.ม.  เทคโนโลยแีละสือสาร คอมพิวเตอร์ ม.4-5 11/78 

28 นางสาวกุลชญา  เหล่าแช่ม 32 8 ครู/ชาํนาญการ กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน เคมี ม.4-5 11/84 

29 นางสุวรรณา เครือษา 31 6 ครู/- ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 11/74 

 นางสาวพิมลพรรณ  พงษโ์สภณ 32 7 ครู/ชาํนาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ ม.4-5 13/110 

31 นางสาวสุกญัญา    สิทธิวโรธร 30 6 ครู/- ศษ.ม.  นวตักรรมหลกัสูตร คอมพิวเตอร์ ม.1-3 11/72 

32 นางสาวจิรวรรธ  จิตตท์า 51 4 ครู/- ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา,สุขศึกษาม.1-6 12/72 
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พนักงานราชการ / ครูอตัราจ้าง 

ที ชือ-สกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 

การสอน (ปี) 
วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ชัน จ้างด้วยเงิน 

จาํนวนครัง/

ชัวโมงทไีด้รับ 

การพฒันา 

1 นางสาวคนึงนิจ  เกษแกว้  8 ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม. ,  งบประมาณเขต /  

2 นางนวสร  นราศรี  10 ศศ.บ. การพฒันาชุมชน สงัคมศึกษา ม.  งบประมาณเขต /  

  3 นายอนุชา  วิทยารัตน ์ 37 2 กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร การเกษตร ม.1-6 งบประมาณเขต /  

 นางสาวสาวิตรี  เสือพุฒ  5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวัไป วิทยาศาสตร์ ม. -   งบประมาณเขต /  

5 นางสาวสุปรียา อนนัตรักษ ์ 24 1 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1-6 เงินอุดหนุน /  

6 นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 51 6 ศศ.บ. การจดัการทวัไป พีเลียงนกัเรียนพิการ ม.1-6 งบประมาณเขต /  

 

จาํนวนครูทีสอนวิชาตรงเอก    35  คน   คิดเป็นร้อยละ  97.22 

จาํนวนครูทีสอนตรงความถนดั  1  คน   คิดเป็นร้อยละ  2.77 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที  

  อาคารเรียนจาํนวน 3 หลงั  อาคารประกอบ  4  หลงั ไดแ้ก่ อาคารอเนกประสงค ์   หลงั(หอประชุมฯ)  

อาคารชวัคราว    หลงั (โรงอาหาร)  อาคารฝึกงาน    หลงั (งานช่าง-เกษตร และศิลปะ - คหกรรมฯ)   

สว้ม  3 หลงั  สนามฟุตบอล  1 สนาม  ลานกีฬารวม  1 ลาน   บา้นพกัครูและนกัการ 4 หลงั   ฐานเสาธงชาติ 1 ที

ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ที  ถงัเก็บนาํ 1 ถงั  สระนาํเพือการเกษตรและอืนๆ  3 ลูก  หอ้งพกัครูอยูเ่วร

รักษาการณ์ประจาํวนั 1 หลงั อาคารแสดงสินคา้ O-SOP 1  หลงั 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จาํนวน/บาท รายจ่าย จาํนวน/บาท 

เงินงบประมาณ , , .  งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง , , ,  

เงินนอกงบประมาณ , , .  งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 2, , .  

เงินอืนๆ(เงินรายได)้ 176, .  งบอืนๆ , .  

รวมรายรับ , , .  รวมรายจ่าย , , .  

 

 งบดาํเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ    84.26 ของรายรับ 

 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ   14.69 ของรายรับ 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นสงัคมชนบท  มีประชากรประมาณ 4,500 คน  

บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเขาบางแกรก  ทีทาํการไปรษณียเ์ขาบางแกรก 

ตลาดสดเทศบาลตาํบลทุ่งนา  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์  สหกรณ์เครดิตยเูนียน  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจาํตาํบล  สถานีตาํรวจภูธรตาํบลเขาบางแกรกและวดั   อาชีพหลกัของชุมชน  คือ   คา้ขายและ

เกษตรกรรม   เนืองจากเป็นแหล่งชุมชน มีการคา้ขายพืชไร่ พืชนา และมีพืนทีเป็นทีราบลุ่มเหมาะสาํหรับการ

ทาํเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถินทีเป็นรู้จกัโดยทวัไป 

คือ  ประเพณีตกับาตรเทโว , จกัสานไมไ้ผ,่ ถกัถุงขนัตกับาตร 

 2) ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัตาํกว่าปริญญาตรี  อาชีพหลกัคือ รับจา้งและเกษตรกรรม  

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉลียต่อครอบครัวต่อปี 20,  – 40,000 บาท  

จาํนวนคนเฉลียต่อครอบครัว 4  คน  
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3) โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 

โอกาส   

  โรงเรียนอยูใ่กลส้ถานทีราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเขา

บางแกรก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล  สถานีตาํรวจฯ  ทีทาํการไปรษณีย ์ และตลาด ซึงชุมชนให้

ความช่วยเหลือและสนบัสนุนดา้นทุนทรัพย ์ ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ข้อจาํกดั 

   บริเวณใกลโ้รงเรียนมีร้านเกมคอมพิวเตอร์   ร้านอาหารในเชิงสถานเริงรมย ์และแหล่งทีมี

ความเสียงต่อสารเสพติด 

 

8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  

 

โครงสร้างอตัราเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้ 

ระดับชัน 

                       เวลาเรียน (คดิเป็นชัวโมงต่อปี)   

ภาษาไทย คณติ 

ศาสตร์ 

วทิยา 

ศาสตร์ 

สังคม

ศึกษาฯ 

สุข

ศึกษา

ฯ 

ศิลปะ การ

งานฯ 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กจิกรรม 

พฒันา 

ผู้เรียน 

 

เพมิเตมิ 

 

รวม 

ม. 1 120 120 120 160 80 80 80 120 120 240 1240 

ม. 2 120 120 120 160 80 80 80 120 120 240 1240 

ม. 3 120 120 120 160 80 80 80 120 120 240 1240 

ม. 4 80 80 80 120 40 40 40 80 120 240 1240 

ม. 5 80 80 80 120 40 40 40 80 120 240 1240 

ม. 6 80 80 80 80 40 40 40 80 120 240 1200 

 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถนิ  

 1) หอ้งสมุดมีขนาด  460  ตารางเมตร จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุด 11,   เล่ม 

 การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ library 2000 

 จาํนวนนกัเรียนทีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาทีรายงาน เฉลีย 236คน ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ 64.30   

ของนกัเรียนทงัหมด 

  2) หอ้งปฏิบติัการ 

  หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์    จาํนวน    6    หอ้ง 

  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    จาํนวน    2    หอ้ง 
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  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา         จาํนวน    1    หอ้ง 

  หอ้งดนตรีสากล          จาํนวน    1    หอ้ง 

 

  3) คอมพิวเตอร์ จาํนวน   99  เครือง 

  ใชเ้พือการเรียนการสอน  75  เครือง 

  ใชเ้พือสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 20  เครือง 

  จาํนวนนกัเรียนทีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีรายงาน เฉลีย  110  คนต่อวนั  

                           คิดเป็นร้อยละ 29.97  ของนกัเรียนทงัหมด 

  ใชเ้พือการบริหารจดัการ   14   เครือง 

 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิตกิารใช้จาํนวนครัง/ปี 

ชือแหล่งเรียนรู้ 

1.หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 200 

2.หอ้งคอมพิวเตอร์ 200 

3.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 200 

4.หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ 200 

5.หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 200 

6. หอ้งสืบคน้ 200 

7. โรงฝึกเกษตรกรรม คหกรรม 200 

8. ลานกีฬา 200 

. ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา  
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้

จาํนวนครัง/ปี ชือแหล่งเรียนรู้ 

1. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี 

2. ถาํเขาปลาร้า จงัหวดัอุทยัธานี 

.ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี 

. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

.ศูนยเ์พาะพนัธุพื์ชอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

. ตลาดนาํสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

. วดัถาํเสือ จงัหวดักาญจนบุรี 

. เขือนศรีนรินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี 

. นาํตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี 

. พิพิธภณัฑหุ่์นขีผงึไทย จงัหวดันครปฐม 

. พิพิธภณัฑร์ถเก่า  เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จงัหวดันครปฐม 

. ตลาดนาํดอนหวาย จงัหวดันครปฐม 

. พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

. สวนนกชยันาท จงัหวดัชยันาท 

. ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็(Hall 2-8) 

เมืองทองธานี(งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ) 

3 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

 ครัง 

1 ครัง 

1ครัง 

 

 6) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิน ผูท้รงคุณวฒิุ ทีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้ 

แก่ครู นกัเรียน ในปีการศึกษาทีรายงาน 

  6.1 นายธวชัชยั  บุญยงั ใหค้วามรู้เรือง การแนะแนวศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี จาํนวน  1   ครัง/ปี 

  6.2 นายนนทวฒัน์  เพญ็ธญัญากร  วิทยากรใหค้วามรู้เรือง การแนะแนวศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี จาํนวน 1  ครัง/ปี 

  6.3 สถานีตาํรวจภูธรตาํบลเขาบางแกรก วิทยากรใหค้วามรู้เรือง วนัต่อตา้นยาเสพติด 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี จาํนวน   1  ครัง/ปีฯลฯ 

6.4 นายจิราย ุ ดีประเสริฐ วิทยากรและปราชญท์อ้งถินใหค้วามรู้เรือง การทาํผลิตภณัฑ ์                          

ในครัวเรือน  สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี จาํนวน  1  ครัง/ปีฯลฯ 
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10. ผลงานดเีด่นในรอบปีทีผ่านมา 

 10.1  ผลงานดเีด่น 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

สถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 

รางวลัดีเด่นอนัดบั  ระดบัจงัหวดั ผลการ

ดาํเนินงานโครงการเพือความปลอดภยัทาง

ถนน  

บริษทักลางคุม้ครอง 

ผูป้ระกนัภยัจากรถ จาํกดั 

รางวลัระดบัดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาด

กลาง การประเมินมาตรฐานหอ้ง 

สมุดตามนโยบาย  ดี โครงการส่งเสริม

กิจกรรมนิสยัรักการอ่านและการพฒันา

ส่งเสริมประสิทธิภาพมาตรฐานหอ้งสมุด

โรงเรียน ปีการศึกษา   

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

โล่เชิดชูเกียรติ รางวลัเสมา ป.ป.ส.ผลงาน

ดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวลัดีเด่น โรงเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและ

นกัเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ธนาคารออมสิน สาขาสวรรค์

วิถี และสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต  

รางวลัเหรียญทองแดง ระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน  ปีการศึกษา  

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

ผู้บริหาร 

นายประเสริฐ  สุวรรณชยัเลิศ 

รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่า 

(OBEC AWARDS) ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษายอดเยยีมระดบัมธัยมศึกษา 

ขนาดเลก็ ดา้นวิชาการ การประกวด

หน่วยงานและผูมี้ผลงานดีเด่นทีประสบ

ความสาํเร็จและเป็นทีประจกัษ ์ระดบั

ภาคเหนือ จงัหวดัลาํปาง 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

ผู้บริหาร 

นายประเสริฐ  สุวรรณชยัเลิศ 

โล่เชิดชูเกียรติ รางวลัเสมา ป.ป.ส.ผลงาน

ดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบตัร “ครูอุทยัรักษค์วามเป็นไทย”

โครงการพบผูว้่าหนา้เสาธง ประจาํปี

งบประมาณ  

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อุทยัธานีและผูว้่าราชการ

จงัหวดัอุทยัธานี 

ครู 

นายอนุชา  เชยชม 

อาจารยที์ปรึกษาชมรมถนนปลอดภยัใน

สถานศึกษา รางวลัดีเด่น อนัดบัที  ระดบั

จงัหวดั มีผลการดาํเนินงานโครงการเพือ

ความปลอดภยัทางถนน  

บริษทักลางคุม้ครอง 

ผูป้ระกนัภยัจากรถ จาํกดั 

. นางอญัชลี  ภู่จาํรูญ 

. นางสาวจิรนนัทน ์  

ดารารัตนเสรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง 

ชนะเลิศ อนัดบัที  การแข่งขนัทาํอาหาร 

นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางอญัชลี  ภู่จาํรูญ 

. นางสาวจิรนนัทน ์  

ดารารัตนเสรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอนัดบั  การแข่งขนัทาํอาหาร 

นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางอญัชลี  ภู่จาํรูญ 

. นางสาวจิรนนัทน ์  

ดารารัตนเสรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง 

อนัดบัที  การแข่งขนัทาํอาหาร นาํพริก ผกั

สด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัประเทศ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

1. นางนวสร   นราศรี 

2. นายอนุชา  เชยชม 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน การประกวดภาพยนตร์

สนั ม.1-ม.3 

ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา   

1. นายอนุชา  เชยชม 

2. นายสมเจตต ์ อาํภา 

3. นางสุรวดี  แสงภกัดี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน การประกวดดนตรี

ประเภทวงเครืองลม (Wind Ensemble) ม.1-

ม.6 ระดบัภาค 

 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

. นางกาํจดั  หงษส์มัฤทธิ 

. นายอนุชา  วิทยารัตน ์

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัการแกะสลกัผกัผลไม ้ม. -ม.  

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน การแข่งขนัการวาด

ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทาง

สติปัญญา ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน การประกวดการขบั

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุวรรณา  เครือษา ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัคดัลายมือสือภาษาไทย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุวรรณา  เครือษา ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน เขา้ร่วมการแข่งขนัคดั

ลายมือสือภาษาไทย ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุชาดา เดชอินทร์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทองแดง 

การแข่งขนัอ่านเอาเรืองตามแนว PISA ม. -

ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุชาดา เดชอินทร์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั รองชนะเลิศ

อนัดบั  เหรียญทอง การแข่งขนัอ่านเอาเรือง

ตามแนว PISA ม. -  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุวรรณา  เครือษา ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที   เหรียญทอง การแข่งขนัเรียงร้อย

ถอ้ยความ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุวรรณา เครือษา ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที   รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั

เรียงร้อยถอ้ยความ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางเมตตา ควธัน์กุล ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที   รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการ

ท่องอาขยานทาํนองเสนาะ ม. -ม.  ระดบั

เขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางเมตตา  ควธัน์กุล ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที    รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั

การท่องอาขยานทาํนองเสนาะ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางบงัอร แป้นนอ้ย ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย  

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางบงัอร แป้นนอ้ย ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน เขา้ร่วมการแข่งขนักวี

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี ๑๑ (๘ บท) 

 ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รองชนะเลิศอนัดบัที  

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม. -ม.   

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน  เขา้ร่วมการแข่งขนัคิด

เลขเร็ว ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวสุนนัท ์  

ศุภกิจวฒันา 

. นางสุมารี  ประพฒัน์โพธิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รองชนะเลิศอนัดบัที  

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางวชัรี  บารมี 

. นางสาวสาวิตรี  เสือพุฒ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รองชนะเลิศอนัดบัที ๑ 

เหรียญทองแดง การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม. -ม.  

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกุลชญา  เหล่าแช่ม 

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

. นางสาวคนึงนิจ  เกษแกว้ 

. นางสาวสุพตัรา  พรมทนั 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญเงินการประกวดเพลง

คุณธรรม ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสุรวดี  แสงภกัดี 

. นางสาวกนกวรรณ  หิรัญ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

ประกวดเพลงคุณธรรม ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นายอนุชา  เชยชม 

. นายสมเจตต ์ อาํภา 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัชนะเลิศ  เหรียญ

ทอง การประกวดภาพยนตร์สนั ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางนวสร  นราศรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นายสมเจตต ์ อาํภา 

. นางนวสร  นราศรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

ประกวดมารยาทไทย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นายสมเจตต ์ อาํภา 

. นางนวสร  นราศรี 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

ประกวดมารยาทไทย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรวรรธ  จิตตท์า 

. นายคาํรณ  มณีฤทธิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทองแดง 

การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรวรรธ  จิตตท์า 

. นายจตุรงค ์ จาํรัส 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน เขา้ร่วมการแข่งขนั

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนั "ศิลป์สร้างสรรค"์ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัวาดภาพระบายสี ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพ

ระบายสี ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายสมใจ  สุวรรณประทีป ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด 

 ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายสมใจ  สุวรรณประทีป ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒เหรียญทองการแข่งขนัเขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางนิภา  สุวรรณประทีป ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รองชนะเลิศอนัดบัที ๒ 

เหรียญทองการแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรม

ไทยสีเอกรงค ์ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุมารี  ประพฒัน์โพธิ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุมารี  ประพฒัน์โพธิ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุมารี  ประพฒัน์โพธิ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสุมารี  ประพฒัน์โพธิ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางปราณี  นาวิก ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงสากล ประเภทชาย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวสุมาลี  ทองบ่อ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงสากล ประเภทชาย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางปราณี  นาวิก ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 

 ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวสุมาลี  ทองบ่อ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงสากล ประเภทหญิง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายอนุชา  เชยชม ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทชาย ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายอนุชา  เชยชม ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภท

หญิง ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายอนุชา  เชยชม ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัชนะเลิศ เหรียญ

ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครืองลม 

(Wind Ensemble) ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวสุปรียา อนนัตรักษ ์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั รองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญเงินการพูดเพืออาชีพ

ภาษาจีน ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทองแดง 

การประกวดหนงัสือเล่มเลก็ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั รองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญเงินการประกวดหนงัสือ

เล่มเลก็ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิราพร  แป้นนอ้ย 

. นางสาวสุกญัญา  สิทธิวโรธร 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญเงิน การ

แข่งขนัการออกแบบสิงของเครืองใชด้ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิราพร  แป้นนอ้ย 

. นางสาวสุกญัญา  สิทธิวโรธร 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัการออกแบบสิงของเครืองใชด้ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นายอนุชา  วิทยารัตน ์

. นางกาํจดั  หงษส์มัฤทธิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัการจดัสวนถาดแบบชืน ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

1. นางสาวจิรนนัทน์   

2. ดารารัตนเสรี 

. นางสาวจิรวรรธ  จิตตท์า 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทอง การแข่งขนัแปรรูป

อาหาร ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางกาํจดั  หงษส์มัฤทธิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทองการแข่งขนัแปรรูป

อาหาร ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางกาํจดั  หงษส์มัฤทธิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทองการแข่งขนัทาํอาหาร 

นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางอญัชลี  ภู่จาํรูญ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทองการแข่งขนัทาํอาหาร 

นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

 

 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางอญัชลี  ภู่จาํรูญ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๑ เหรียญทองการแข่งขนัการ

ทาํอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และ

อาหารหวาน (ขนมไทย) ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางกาํจดั  หงษส์มัฤทธิ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัชนะเลิศ เหรียญ

ทอง การแข่งขนัการแกะสลกัผกัผลไม ้

 ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัเหรียญทอง การ

แข่งขนัการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัที ๒ เหรียญทองการแข่งขนัการจดัทาํ

หนงัสือเล่มเลก็ ประเภทบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจิรนนัทน ์ ดารารัต

นเสรี 

. นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัชนะเลิศ เหรียญ

ทอง การแข่งขนัการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ 

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.   

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลัชนะเลิศ เหรียญ

ทอง การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี 

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจรินทร์ทิพย ์ เทียนลาํ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั เหรียญทอง การ

แข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั เหรียญทอง การ

ประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั เหรียญทอง การ

ประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวจิรนนัทน์  ดารารัตนเสรี ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน รางวลั เหรียญทอง การ

แข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํหนด

ช่วงชนั ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นักเรียน 

นางสาวปัญจพร หนองคาย 

นางสาวณัฐมน จนัทร์มาก 

นางสาวสุดารัตน์ แพทยพิ์นิจ 

นายบณัฑิต เกลียงกมล 

นายณัฐวตัรโพธิศรี 

นายธีรภทัร นาทอง 

นายปรมินทร์ จนัทรรัตน ์

 

รางวลั รองชนะเลิศอนัดบั  ระดบัจงัหวดั

ยวุชนประกนัภยัดีเด่น ประเภทละครสนั

หนงัสนั 

 

นายกรัฐมนตรี 

นางสาวสุดารัตน์ แพทยพิ์นิจ รางวลัดีเด่นอนัดบัที  ระดบัประเทศ ผลงาน

การผลิตหนงัสนั เรืองความปลอดภยัทาง

ถนน 

บริษทักลางคุม้ครอง 

ผูป้ระกนัภยัจากรถ จาํกดั และ 

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

. เด็กหญิงพรพรรณ  เยน็ฉาํ 

. เด็กหญิงศุภธิดา  ทีวา 

. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม 

รางวลัเหรียญทอง อนัดบัที   การแข่งขนั

ทาํอาหาร นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงพรพรรณ  เยน็ฉาํ 

. เด็กหญิงศุภธิดา  ทีวา 

. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม 

รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบัที ๒

การแข่งขนัทาํอาหาร นาํพริก ผกัสด เครือง

เคียง ม. -ม. ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงพรพรรณ  เยน็ฉาํ 

. เด็กหญิงศุภธิดา  ทีวา 

. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม 

รางวลัเหรียญทอง อนัดบัที  การแข่งขนั

ทาํอาหาร นาํพริก ผกัสด เครืองเคียง ม. -ม.  

ระดบัประเทศ 

 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัชาติ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนสูตร 

2. เด็กชายทวีศกัดิ  กุสุโมทย ์

3. เด็กชายปัญญา  วฒันเกษ-

กรณ์ 

4. เด็กชายพงศธร  เพช็ร์หิน 

5. เด็กชายศิริมงคล  จาดผงึ 

การประกวดภาพยนตร์สนั ม.1-ม.3 

ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา   

 

1. เด็กชายกฤษฎา   

ไวเกษตรกรณ์ 

2. เด็กชายจิรวฒัน์  เขียวแกว้ 

3. เด็กชายชลิต  มุงคุณคาํชาว 

4. นายชยัรัตน์  สิงโต 

5. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ ์

6. เด็กชายพงศธร  เพช็รหิน 

7. เด็กชายศิริมงคล  จาดผงึ 

8. นายสหภาพ  เชือชวด 

9. เด็กชายสาธิต  โพธิขุน 

10. นางสาวสุชาดา  จินกสิกิจ 

การประกวดดนตรีประเภทวงเครืองลม 

(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกนิษฐา  เสร็จกิจ 

. นายจิรวฒัน์  อยูสิ่งห์ 

. นางสาวทรงพร  จบศรี 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการแกะสลกั

ผกัผลไม ้ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวธนญัญา  ยอดสุทธิ 

. นางสาวปพิชญา  สุขนุ่น 

. นางสาวสุภาภรณ์  อนนัต

รักษ ์

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการจดัทาํ

หนงัสือเล่มเลก็ ประเภทบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงสุธิกา ฝักฝ่าย การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา ม. -ม.  ระดบัภาค 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวสุธิดา  สะมะ การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัภาค 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

เด็กหญิงพรนชัชา  ชูประเสริฐ รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัคดัลายมือสือ

ภาษาไทย ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวอาทิตยา  วสัแสง เขา้ร่วมการแข่งขนัคดัลายมือสือภาษาไทย ม.

-ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงณัฐฐินนัท ์ วงัสะ

ปัญญา 

รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัอ่านเอา

เรืองตามแนว PISA ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวยลรดี  คุณวฒันานนท ์ รางวลั รองชนะเลิศอนัดบั  เหรียญทอง  

การแข่งขนัอ่านเอาเรืองตามแนว PISA ม. -  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวนาตยา  บรรทบั รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที   เหรียญทอง  

การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวณัฐภทัร  พิมขาว รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที   รางวลัเหรียญ

เงิน การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงพิมพช์นก  บา้นมอญ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที   รางวลัเหรียญ

เงิน การแข่งขนัการท่องอาขยานทาํนอง

เสนาะ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวศิริรัตน์  โพธิคาํ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที    รางวลัเหรียญ

ทอง การแข่งขนัการท่องอาขยานทาํนอง

เสนาะ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวศรัณยพ์ร   

จนัทร์ประทกัษ ์

. นางสาวอารีรัตน์  อู่อินทร์ 

. นางสาวเกา้นภา  นนัติ 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัปริศนา

สร้างสรรคว์รรณคดีไทย ม. -ม.   

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายจิรวฒัน์  สงขาํ 

. เด็กหญิงวาธิตา  พูลเพิม 

เขา้ร่วมการแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

กาพยย์านี ๑๑ (๘ บท) ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  



25 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

เด็กชายวิทวสั  ศิริพิน รองชนะเลิศอนัดบัที  การแข่งขนัคิดเลขเร็ว 

ม. -ม. ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวฐิรกานดา  ไกรสงัข ์ เขา้ร่วมการแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงสุภาพร  สุขเกษม 

. นายอษัฎาวุธ  สารีขาว 

. เด็กหญิงเปรมสินี  ยมิพะ 

รองชนะเลิศอนัดบัที  การแข่งขนั

อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกาญจนา  สานอ้ย 

. นางสาวธญัลกัษณ์  ลิลา 

. นายอรรถพล  บูรพกั 

รองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทองแดง การ

แข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกญัจนา  คาํวงษ ์

. นางสาวนิรัชพร  โพธินาํ

เทียง 

. นายพีรพล  คลา้ยประเสริฐ 

รางวลัเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวดวงทอง  คุณสถิต 

. เด็กหญิงธญัภทัร  จาํเรียง 

. เด็กหญิงนฤมล  มนสัตรง 

. เด็กหญิงนนัทิชา  อุ่นอุรา 

. เด็กหญิงพิชญสิ์นี  ทองคาํ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญเงิน

การประกวดเพลงคุณธรรม ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวฐิติรัตน์  จกัทร 

. นางสาวปิยฉตัร  ขนัทอง 

. นางสาวภูษณิศา  อนุสรณ์ 

. นางสาวศศิพร  แข่งเพญ็แข 

. นางสาวศิรินทิพย ์ กาจกัร 

รางวนัเหรียญเงิน การประกวดเพลง

คุณธรรม ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนสูตร 

. เด็กชายทวีศกัดิ  กุสุโมทย ์

. เด็กชายปัญญา  วฒันเกษกรณ์ 

. เด็กชายพงศธร  เพช็ร์หิน 

. เด็กชายศิริมงคล  จาดผงึ 

รางวลัชนะเลิศ  เหรียญทอง การประกวด

ภาพยนตร์สนั ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางสาวนนัทวนั  เหล่าแช่ม รางวลัเหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายภานุวฒัน์  นิมปาน 

. เด็กหญิงสุตาภทัร  แซ่ลี 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวนทัธิดา  แสนรัก 

. นายวสนัต ์ ดีสูงเนิน 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายกิตติพนัธ ์ หงษแ์กว้ 

. เด็กหญิงวรัญญา  แสง

สวสัดิ 

รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัตอบ

ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกชพรรณ  ฉลูทอง 

. นางสาวจนัทิมา  รุ่งเรือง 

เขา้ร่วมการแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงลกัษิกา  นิยมวงศ ์ รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั "ศิลป์

สร้างสรรค"์ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษส์ญัญา รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัวาดภาพระบาย

สี ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวพลอยไพลิน  สุขวฒัน ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง 

การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงณัฐนนัท ์ จินพละ 

. เด็กชายสรวิชญ ์ ดา้งถางคาํ 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัสร้างสรรค์

ภาพดว้ยการปะติด ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กชายอเนชา  จนัทร์หอม รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒เหรียญทอง

การแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นางสาวเจนจิรา  โพธิคาํ รองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทองการ

แข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงวาสนา  เกษม รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพ

ลายเสน้ (Drawing) ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กชายเจษฎา  กอบสาริกรรม รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

ชาย ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายบณัฑิต  เกลียงกมล รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงชุติมา  คาํจุล รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวปานไพลิน  จบศรี รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กชายวาที  เสมือนพนัธ ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายยทุธนากร  เอียมเทียม รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงนิภาพร  จินกสิกิจ รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลง

สากล ประเภทหญิง ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวทิพวรรณ  อนนัตรักษ ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

นายชยัรัตน์  สิงโต รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ ์

ประเภทชาย ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงกญัญาภรณ์  คฤห

ปาน 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลง

พระราชนิพนธ ์ประเภทหญิง ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายกฤษฎา   

ไวเกษตรกรณ์ 

. เด็กชายจิรวฒัน์  เขียวแกว้ 

. เด็กชายชลิต  มุงคุณคาํชาว 

. เด็กหญิงฐิฑาภรณ์  แป้น

ประโคน 

. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ ์

. เด็กชายพงศธร  เพช็รหิน 

. เด็กชายศิริมงคล  จาดผงึ 

. นายสหภาพ  เชือชวด 

. เด็กชายสาธิต  โพธิขุน 

. นางสาวสุชาดา  จินกสิกิจ 

รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด

ดนตรีประเภทวงเครืองลม (Wind Ensemble) 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นายทวีทรัพย ์ จบศรี รางวลั รองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญเงิน

การพูดเพืออาชีพภาษาจีน ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวจนัทรกานต ์ วิทยกิจ 

. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แป้น

ประโคน 

. เด็กหญิงภทัราภรณ์  คาํยา 

รางวลัเหรียญทองแดง การประกวดหนงัสือ

เล่มเลก็ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวณัฐธิดา  เปียมสิน 

. นางสาวรุ่งไพลิน  เครือง

เนียม 

. นางสาวลดัดาพร  พดัสาริ

กรณ์ 

 

รางวลั รองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญเงิน

การประกวดหนงัสือเล่มเลก็ ม. -ม.  ระดบั

เขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

. เด็กชายดิเรก  เปาจีน 

. เด็กชายพีรดนย ์ จนัทะคูณ 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการออกแบบ

สิงของเครืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นายณภทัร  โพธิงาม 

. นายวีรวฒัน์  ศิริเลิศ 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการออกแบบ

สิงของเครืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายวชิรวิทย ์ หลา้ธิ 

. เด็กหญิงศิริพร  สุขวฒัน ์

. เด็กหญิงเสาวภาคย ์ อนุ

ดิษฐ ์

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการจดัสวน

ถาดแบบชืน ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงกญัชลา  มายรู 

. เด็กหญิงลูกนาํ  จนัทร์แดง 

. เด็กหญิงหทัยา  เรืองเขต

รพิศ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง 

การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวชุติมา  คาํลี 

. นางสาวนิรัชพร  โพธินาํ

เทียง 

. นางสาวอารีรัตน์  จนัผง 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง

การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ม. -ม.  ระดบัเขต

พืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กหญิงพรพรรณ  เยน็ฉาํ 

. เด็กหญิงศุภธิดา  ทิวา 

. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง

การแข่งขนัทาํอาหาร นาํพริก ผกัสด เครือง

เคียง ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวชนญัชิดา  ชูทอง 

. นางสาวปัญจพร  หนองคาย 

. นางสาวศิริรัตน์  ครุฑพนัธ ์

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง

การแข่งขนัทาํอาหาร นาํพริก ผกัสด เครือง

เคียง ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวณัฐมน  จนัทร์มาก 

. นางสาวพรพรรณ  พนัธศ์รี 

. นางสาวยมลพร  หินแกว้ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๑ เหรียญทอง

การแข่งขนัการทาํอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวกนิษฐา  เสร็จกิจ 

. นายจิรวฒัน์  อยูสิ่งห์ 

. นางสาวทรงพร  จบศรี 

รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขนัการ

แกะสลกัผกัผลไม ้ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  



30 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ชือรางวลัทไีด้รับ หน่วยงานทีมอบรางวลั 

เด็กชายปรเมษฐ ์ บุบผา รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายทวีศกัดิ  กุสุโมทย ์

. เด็กหญิงปทิตตา  สาร

สุวรรณ์ 

. เด็กชายอนุชา  แสวงทรัพย ์

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ๒ เหรียญทอง

การแข่งขนัการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ 

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. -ม.  

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. นางสาวธนญัญา  ยอดสุทธิ 

. นางสาวปพิชญา  สุขนุ่น 

. นางสาวสุภาภรณ์  อนนัต

รักษ ์

รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขนัการ

จดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงสุทธิกา  ฝักฝ่าย รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขนัการ

วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทาง

สติปัญญา ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กชายคมสนัต ์ กมุทชาติ รางวลั เหรียญทอง การแข่งขนัการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  

ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

เด็กหญิงณัฐชา  เสมือนพนัธ ์ รางวลั เหรียญทอง การประกวดการขบัร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

นางสาวสุธิดา  สะมะ รางวลั เหรียญทอง การประกวดการขบัร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม. -ม.  ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  

. เด็กชายฐิติพงศ ์ ศิริพิน 

. เด็กชายสมเจตต ์ มีชยัโย 

รางวลั เหรียญทอง การแข่งขนัการวาดภาพ

ดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชนั 

ระดบัเขตพืนที 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ภาคเหนือ ครังที  ประจาํปี

การศึกษา  
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10.2 งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีประสบผลสําเร็จ 

ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา 

1. เพือปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 

พุทธศกัราช 2551 ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ทอ้งถิน เหมาะสมกบัความถนดั ความ

สนใจ ความสามารถของผูเ้รียน 

2. เพือจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิน โรงเรียนบา้นทุ่งนา

วิทยา 

3. ครูผูส้อนสามารถนาํหลกัสูตรแกนกลางไปใช้

ในการจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม 

1. ประเมินหลกัสูตร 2558 

2. ปรับปรุงหลกัสูตร ปีการศึกษา2559 

3. จดัทาํหลกัสูตร ปีการศึกษา 2559 

4. ประเมินหลกัสูตร ปีการศึกษา 2559 

1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. ร้อยละของครูผูส้อนทีนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไป

เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเลือก

รายวิชาเรียน/กิจกรรม ความถนดั ความสนใจ 

ความสามารถของตนเอง 

4. โรงเรียนมีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษาและนาํผลการประเมินปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ 

. เพือส่งเสริมสนบัสนุนประสิทธิภาพการจดั

กระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

. เพือสนบัสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ 

. เพือสนบัสนุน ผูเ้รียน ทีมีความสามารถในการ

เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัจงัหวดั 

ระดบัภาค 

. เพือสนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียน จดัแสดงผลงาน

ต่อสาธารณะชน 

.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั

กระบวนการเรียนรู้วสัดุกลาง 

. ผลิตสือสิงพิมพ ์

. กิจกรรมวนัสาํคญั 

. ครูผูส้อนมีวสัดุ อุปกรณ์พร้อมสาํหรับการจดั

กระบวนการเรียนรู้ 

. งานบริหารวิชาการมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใชส้าํหรับ

การดาํเนินงานบริหารงานวิชาการ 

. กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระจดักิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถผูเ้รียน  

. ผูเ้รียน สามารถจดัแสดงผลงานต่อสาธารณชนได ้
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการพฒันางาน

วดัผลและประเมินผลปี

การศึกษา 

1. เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนใหสู้งขึน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. เพือใหส้ถานศึกษามีการจดัระบบการบนัทึก 

การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของนกัเรียน 

3. เพือใหน้กัเรียนมีระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียน

เฉลียตามเกณฑ ์

4. เพือใหน้กัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเฉลีย

ตามเกณฑ ์

5. เพือใหค้รูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที

สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ทีจดัใหน้กัเรียน

และอิงพฒันาการของนกัเรียน 

6. เพือใหผ้ลสมัฤทธิทางเรียนผา่นการประเมิน

ระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

1.สาํรวจวสัดุอุปกรณ์ทีตอ้งใชใ้นการ

จดัทาํขอ้มูลงานวดัผลและประเมินผล 

2. ดาํเนินการสอบวดัผลและประเมินผล 

3. จดัทาํเอกสารและหลกัฐานงานวดัผล 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

.นกัเรียนร้อยละ  มีผลสมัฤทธิทางเรียน 

ผา่นการประเมินอยูใ่นระดบัดี 

.นกัเรียนร้อยละ  มีผลสมัฤทธิทางเรียนผา่นการ

ประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

. ครูร้อยละ  มีความสามารถในการจดัการเรียน

การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียนเป็น

สาํคญั 

โครงการส่งเสริม

งานวิจยั 

1. เพือใหค้รูไดว้ิเคราะห์ผูเ้รียน เป็นรายบุคคลและ

ใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ

พฒันา 

2. เพือใหค้รูมีการศึกษา วจิยั และพฒันาการ

จดัการเรียนรู้และนาํผลมาใชใ้นการปรับเปลียน

การจดัการเรียนรู้ 

1. คณะครูดาํเนินการวิจยัในชนัเรียน 

2. รวบรวมผลงานวิจยัในชนัเรียน 

3. จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพือใชใ้นการ

พฒันางานต่อไป 

4. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1. ร้อยละของครูผูส้อนสามารถทาํงานวิจยัในชนั

เรียนทีมีคุณภาพ 

. ร้อยละของครูผูส้อนมีการศึกษา วิจยั และ

พฒันาการจดัการเรียนรู้และใชผ้ลในการปรับการ

สอนได ้
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการพฒันาสือ

นวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา 

1.เพือสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูไดผ้ลิตและพฒันา

สือ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 

. เพือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา สือ นวตักรรม

ประกอบการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพ 

1.วางแผนกาํหนดปฏิทินการปฏิบติังาน 

. ดาํเนินการประชาสมัพนัธก์าร

ประกวดสือการเรียนการสอนแก่

ครูผูส้อน 

.รวบรวมสือการเรียนการสอนและ

เผยแพร่ 

. ประเมินผลและสรุปงานการ

ปฏิบติังานเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

. ร้อยละของครูมีสือ นวตักรรมการเรียนรู้ทีผลิต

หรือพฒันาขึนเอง  

. ร้อยละของผูเ้รียน มีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

เชิงคุณภาพ 

. ครูสามารถผลิตสือการเรียนการสอนทีพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี

แรงจูงใจในการเรียนการสอน 

โครงการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน 

.เพือพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฏ

กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และ

วิธีกาประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

. บุคลากรดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพ

ภายในอยา่งมีส่วนร่วม 

.ผลการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษา 

.ประชุมชีแจงการจดัทาํมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

.แต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

.ดาํเนินงานตามโครง/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี 

.ตรวจสอบทบทวนครังที  

. นาํผลการตรวจสอบทบทวนมา

พฒันาในภาคเรียนที  

. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองและ

จดัทาํรายงานคุณภาพการจดัการศึกษา

ประจาํปี 

. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ  

. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ  

. บุคลากรดาํเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

ร้อยละ  
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการพฒันางาน

สารสนเทศ 

.เพือสร้างและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของ

โรงเรียนใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

.เพือรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพืนฐานและ

จาํเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา 

.เพือเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศแก่บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการอืน 

. จดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

.สาํรวจขอ้มูลสารสนเทศเพือการ

บริหารจดัการ  

.วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศใชพ้ร้อม

ต่อการใชง้าน 

.รายงานขอ้มูลสารสนเทศต่อตน้สงักดั 

. เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

.โรงเรียนมีสารสนเทศเพือบริหารจดัการทีเป็น

ปัจจุบนั 

.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศ

เพือการจดัการศึกษาร้อยละ  

.นกัเรียนและบุคคลภายนอกไดใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ

ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  

พฒันางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

. สนองพระราชดาํริของพระเทพฯ และร่วมสร้าง

จิตสาํนึกใหน้กัเรียนมีความรักและ 

เห็นคุณค่าของพืชพนัธุ ์มีจิตใจอ่อนโยน และมีจิต

อนุรักษ ์

.ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์

ตรงโดยใชสื้อจากหอ้งเรียนธรรมชาติ รวมทงัการ

เรียนรู้การอยูร่่วมกนัของสรรพชีวิตในสภาพ

สมดุลธรรมชาติ 

.ใหน้กัเรียนสามารถประยกุตค์วามรู้จากขอ้มูล

พรรณไมร้วมกบัความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิน 

บูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

. ดาํเนินงานตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนทงั  

องคป์ระกอบ 

. รายงานผลการดาํเนินงานต่อ

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯ 

. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความสาํคญัของ

พืชพรรณ 

. ผูเ้รียนรู้คุณค่าของพืช และมีส่วนร่วมในการดาํเนิน

กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

.โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งที

เอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมของนกัเรียน 

. การเชือมโยงและแลกเปลียนขอ้มูลระหว่าง

สถานศึกษากบัแหล่งเรียนรู้         

ภูมิปัญญาในทอ้งถินในเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา 

1. เพือใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการเจริญเติบโตและ

แกปั้ญหาสุขภาพอนามยัอยา่งเหมาะสม 

. เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะกีฬาในประเภทต่างๆ  

ทีเหมาะสมกบัวยัและความถนดัของผูเ้รียน 

. เพือใหผู้เ้รียนไดรู้้จกักฎกติกา มารยาทและ

ระเบียบ วินยัมากยงิขึน 

. เพือใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของ

กีฬาและออกกาํลงักาย  

.  เพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ และไดรั้บความสนุกสนาน ป้องกนั

ตนเองจากยาเสพติดและปัญหาทางเพศ 

ส่งเสริมและจดักิจกรรม ดงันี 

. กีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด 

. กีฬานกัเรียนนกัศึกษา 

. กีฬานกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 

.ผูเ้รียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรมตามความสนใจ 

ความถนดัหรือความสามารถ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ

ออกกาํลงักาย 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีนาํหนกัส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

.ผูเ้รียนร้อยละ  ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดให้

ลงโทษและหลีกเลียงสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง 

โรคภยัอุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีความมนัใจกลา้แสดงอกอยา่ง

เหมาะสมและให้เกียรติผูอื้น รู้กฎระเบียบของนกักีฬา 

.ผูเ้รียนร้อยละ  ร่วมชมกิจกรรมและผลงานดา้น

กีฬา/นนัทนาการ 

โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนดนตรี

สากล 

.เพือพฒันาทกัษะทางดนตรีของผูเ้รียนใหเ้พิมขึน 

.จดัหาวสัดุ อุปกรณ์และสือการสอนใหเ้พียงพอ

ต่อการเรียนการสอน 

.วิเคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการวสัดุ 

.ดาํเนินการจดัซือวสัดุอุปกรณ์และจดั

ซ่อมเครืองดนตรีทีชาํรุด 

 

.ครูผูส้อนและนกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์และสือการ

เรียนการสอนใชใ้นหอ้งเรียนอยา่งเพียงพอ 

.การเรียนการสอนดนตรีสากลมีความคล่องตวัและ

มีประสิทธิภาพ 
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการอาเซียนหรรษา 

ภาษาพาไป 

.เพือจดัทาํและพฒันาแหล่งเรียนรู้ประชาคม

อาเซียน 

.เพือสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบั

ประชาคมอาเซียน 

.ประชุมครูเพือแจง้นโยบาย .แต่งตงั

คณะกรรมการการดาํเนินงาน 

.กิจกรรมสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตาม

โครงการ 

-จดัแหล่งเรียนรู้เกียวกบัอาเซียน 

-กิจกรรม ASEAN DAY 

-กิจกรรม Word for the day 

.มีแหล่งเรียนสู่อาเซียนในโรงเรียน 

.ร้อยละ  ของครู บุคลากร และนกัเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกียวกบัประชาคมอาเซียน 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนเห็นคุณค่าและเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆตามความสนใจ 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนใชภ้าษาองักฤษและภาษา

อาเซียนแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย 

โครงการธนาคารจิต

อาสา(จิตสาธารณะ) 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูที้มีจิตใจเป็นผูใ้ห ้

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบหนา้ทีของ

ตนเองและสงัคมรอบดา้น 

.ประชุมชีแจงกิจกรรมจิตอาสา 

.นกัเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

.ประเมินกิจกรรม 

.ร้อยละของผูเ้รียนทีเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

.ร้อยละของผูเ้รียนทีบรรลุตามวตัถุประสงค ์

โครงการกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

.เพือส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที

หลากหลายใหก้บัผูเ้รียนตรงตามความถนดัและ

ความสนใจของผูเ้รียน 

.เพือส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียน

ใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

.เพือใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

1.รับสมคัรสมาชิก ชมรม 

.นกัเรียนเขา้ร่วมชมรมเพือทาํกิจกรรม

ตามความสนใจ 

.ประเมินกิจกรรม 

 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมทีตนเอง

สนใจ 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนเกิดความรู้ ประสบการณ์ทงัวิชาการและ

วิชาชีพ 
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการพฒันาทกัษะ

การดาํรงชีวิตีมีคุณภาพ

ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

.เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร 

.เพือสร้างความสาํนึกในความเป็นชาติไทย และ

วิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ฝึกปฏิบติัในโรงเรียน 

.วางแผนกาํหนดปฏิทินการดาํเนินงาน 

.ดาํเนินกิจกรรมดงันี 

-แปลงสาธิตการปลูกพืชผกั 

-การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 

-การปลูกพืชสมุนไพรธรรมชาติ 

-การเลียงสตัวน์าํ 

-การเพาะเห็ดนางฟ้า 

.จดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจ 

.สรุปผลและรายงานโครงการ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

.นกัเรียนร้อยละ  มีสาํนึกในความเป็นชาติไทย

และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ฝึกปฏิบติัในโรงเรียน 

โครงการกิจกรรม 

เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่และยวุ

กาชาด 

.เพือส่งเสริมใหลู้กเสือและยวุกาชาดตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพโดยคาํนึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

.เพือส่งเสริมดา้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

.เพือใหลู้กเสือและยวุกาชาดมีความคิด

สร้างสรรค ์คิดเชิงบวกในกิจกรรมทีหลากหลาย 

.เพือใหลู้กเสือและยวุกาชาดมีรูปแบบลกัษณะจิต

อาสา เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้น 

.ประชุมวางแผนการเนินกิจกรรมและ

จดัทาํโครงการเพือขออนุมติั 

.ดาํเนินการตามแผนสาํรวจ ติดต่อ

สถานทีเขา้ค่ายพกัแรม 

.ดาํเนินการจดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 

.ประเมินโครงการ 

.ลูกเสือและยวุกาชาด ผา่นการประเมินกิจกรรมการ

เขา้ค่ายพกัแรม ร้อยละ  

.ลูกเสือและยวุกาชาด มีความพึงพอใจในกิจกรรม

เขา้ค่ายพกัแรม ร้อยละ  
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

.เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองสาร

เสพติดและป้องกนั 

.เพือใหผู้เ้รียนกลา้ทีจะแสดงออก ในสิงทีตนเอง

ถนดั มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 

. เพือส่งเสริมการกีฬา ดนตรี ตา้นภยัเสพติด 

.เพือลดปัญหาผูเ้รียนใชส้ารเสพติดและบุหรีใน

สถานศึกษา 

.จดัประกวดคาํขวญั/วาดภาพ/แต่ง

กลอน/ใหค้วามรู้เกียวกบัโทษของบุหรี 

เนืองในวนังดสูบบุหรีโลก 

.สาํรวจและคดักรองผูเ้รียนกลุ่มปกติ/

กลุ่มเสียง/กลุ่มทีติดยาเสพติด 

.รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด/จดัประกวด

คาํขวญั/วาดภาพ/แต่กลอน/ใหค้วามรู้

เกียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 

.สาํรวจผูเ้รียนทีสูบบุหรี สารเสพติด 

.ส่งต่อเพือบาํบดัรักษา 

.ร้อยละของผูเ้รียนมีการป้องกนัตนเองจากสารเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเลียงจากสภาวะทีเสียงต่อการใช้

ความรุนแรงต่อเพือนและผูอื้น 

.ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดใหโ้ทษ 

.ร้อยละของนกัเรียนมีทกัษะชีวติในการป้องกนั

ตนเองจากสิงเสพติดใหโ้ทษ 

.ร้อยละของนกัเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 

โครงการส่งเสริมและ

พฒันาระเบียบวนิยัและ

ความประพฤตินกัเรียน 

.นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบของโรงเรียน

บา้นทุ่งนาวิทยา 

.นกัเรียนมีอตัลกัษณ์ มีวินยั แต่งกายดี  มีสมัมา

คารวะ 

.นกัเรียนมีความเป็นผูน้าํ กลา้ตดัสินใจ และมี

ลกัษณะทีพึงประสงค ์

.นาํเสนอขอ้มูล ปัญหา ปีทีผา่นมา 

.จดัทาํคู่มือ แนวปฏิบติัในการดูแล

นกัเรียน 

.ปฏิทินการดาํเนินงาน,นิเทศ 

..นกัเรียนปกครองตนเอง 

.ประกวด คนดีศรี ท.น.ว. 

.ร้อยละของนกัเรียนปฏิบติัตามระเบียบของ

โรงเรียน 

.ร้อยละของนกัเรียน มีอตัลกัษณ์ แต่งกายดี มีสมัมา

คารวะ 

.ร้อยละของนกัเรียน ดาํเนินกิจกรรมนกัเรียน

ปกครองตนเองได ้

.ร้อยละของนกัเรียนทีไดรั้บรางวลั คนดี ศรี ท.น.ว. 

.ร้อยละของนกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์าม

หลกัสูตร 
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

   .ร้อยละของนกัเรียนเป็นลูกทีดีของพ่อและเยาวชนที

ดีของสงัคม 

โครงการร้านคา้

สวสัดิการโรงเรียนบา้น

ทุ่งนาวิทยา 

1.เพือใหน้กัเรียนและบุคลากรซือสินคา้ใน

รูปแบบร้านคา้สวสัดิการ 

.เพือใหมี้สินคา้ทีจาํเป็นไวบ้ริการนกัเรียนและ

บุคลากรสามารถเลือกซือสินคา้ทีมีประโยชน ์

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนในชุมนุม ใหมี้ทกัษะในการ

ขายสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

.เพือใหน้กัเรียนตระหนกัความซือสตัยสุ์จริตและ

ปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

.แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

.ประชุมเพือวางแผนการดาํเนินงาน 

.กาํหนดหนา้ทีของนกัเรียนในชุมนุม

เพือปฏิบติัจาํหน่ายสินคา้ 

.ปฏิบติังานจาํหน่ายสินคา้ 

-จดัซือสินคา้ 

-จดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 

-รายงานสถานะทางการเงินต่อผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทุกเดือน 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนในชุมนุมร้อยละ  มีทกัษะในการจดัการ

และทาํงานใหส้าํเร็จ 

.นกัเรียนในชุมนุมร้อยละ  มีความพยายาม ขยนั 

อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 

.นกัเรียนในชุมนุมร้อยละ  ทาํงานอยา่งมี

ความสุข พฒันางานและภาคภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

. นกัเรียนในชุมนุมร้อยละ  ทาํงานร่วมกบั 

ผูอื้นได ้

. นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  มีทศันคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริตและความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ 

โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

นกัเรียนโรงเรียนบา้น

ทุ่งนาวิทยา 

.ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงค ์

.เพือใหน้กัเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ

ปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และรักษา

วฒันธรรมไทย 

.จดักิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระประจาํ

สปัดาห์ 

.กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและพฒันาจิต 

.กิจกรรมนิมนตพ์ระมาบรรยายธรรม 

.นกัเรียนร้อยละ  มีวินยั มีความรับผดิชอบ และ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบืองตน้ของศาสนา 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความซือสตัยสุ์จริต 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความกตญั ูกตเวที 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความเมตตา กรุณา 
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ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

นกัเรียนโรงเรียนบา้น

ทุ่งนาวิทยา 

.เพือใหน้กัเรียนมีความซือสตัยสุ์จริต กตญั ู

กตเวที เมตตากรุณา เอือเฟือเผอืแผแ่ละเสียสละ 

.มีความประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์งของตนและ

ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 

.เพือใหน้กัเรียนมีวินยั มีความรับผดิชอบ และ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบืองตน้ของศาสนาทีตน

นบัถือ  

 เอือเฟือเผือแผแ่ละเสียสละเพือส่วนรวม 

. มีความประหยดั รู้จกัใชสิ้งของอยา่งคุม้ค่า 

.มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาไทย นิยมไทยและดาํรงไวซึ้งความเป็นไทย 

โครงการพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ และ

ส่งเสริมพฒันาเต็มตามศกัยภาพเป็นคนทีสมบูรณ์

ทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมสติปัญญา 

.เพือจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

อยา่งมีคุณภาพและทวัถึง 

.เพือส่งเสริม และพฒันาความรู้ ความสามารถ

(IQ)ของนกัเรียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพพฒันาการ

ทางอารมณ์(EQ)และจริยธรรมทางสงัคม(MD)ทีดี

งาม 

.เพือสร้างสมัพนัธภาพ ความเขา้ใจ ความเห็นอก

เห็นใจอนัดี ระหว่างครู นกัเรียนผูป้กครองและ

ชุมชน 

.ประชุมผูป้กครองและประชุม

เครือข่ายผูป้กครอง 

.ศึกษาขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 

.ส่งเสริมนกัเรียน(สาํหรับนกัเรียนทุก

กลุ่ม) 

-กิจกรรมโฮมรูม/ครูเวรประจาํวนั 

.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา(สาํหรับ

นกัเรียนกลุ่มเสียง/มีปัญหา) 

.ใหค้าํปรึกษาเบืองตน้ ประสานงาน

กบัครูและผูที้เกียวขอ้งเพือจดักิจกรรม

สาํหรับการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข

ปัญหาของนกัเรียน 

.ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุม

ผูป้กครอง ร้อยละ  

.ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการประชุมเครือข่าย

ผูป้กครอง ร้อยละ  

. นกัเรียนร้อยละ  ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง

เหมาะสม 

.นกัเรียนร้อยละ  ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา

ความรู้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ 



41 
 

ชือ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชีความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

  .นิเทศติดตามผล 

.ประเมินความพึงพอใจของผูที้

เกียวขอ้ง 

.สรุปผลการดาํเนินงานและรายงาน 

 

โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและ

กิจกรรมนกัเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เกียวกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิบติั

จริง 

.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ

ร่วมกนัในการรักษาไวซึ้งผลประโยชน์ทงัปวง

ของโรงเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีเกียวกบัการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 

.เพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

และเขา้ร่วมกิจกรรมทีทางโรงเรียนจดัขึน 

.เพือใหน้กัเรียนนาํความรู้จากการปฏิบติักิจกรรม 

พฒันาทกัษะการเรียนรู้และสร้างจิตสาํนึกในการ

รักทอ้งถิน 

.รับสมคัรประธานนกัเรียนและ

คณะกรรมการนกัเรียน 

-กิจกรรไหวค้รู 

-กิจกรรมเลือกตงัคณะกรรมการ

นกัเรียน 

.กิจกรรมวนัก่อตงัโรงเรียน 

.กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

.กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 

.กิจกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า-ตอ้นรับปี

ใหม่และกิจกรรมวนัเดก็ 

.นกัเรียนร้อยละ  ใชสิ้ทธิเลือกตงัประธาน

คณะกรรมการนกัเรียน 

.นกัเรียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัไหวค้รู 

.นกัเรียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

.นกัเรียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 

.นกัเรียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัแห่ง

ความสุข 
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11. ผลการประเมนิคุณภาพภายในรอบปีทีผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) 

 ระดับการศึกษาขนัพืนฐาน  (ปีการศึกษา 2558)  

มาตรฐาน 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ของสถานศึกษา 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

โดยหน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมทีพึงประสงค ์

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง   รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่ง

เป็นระบบ    คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติที

ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานที 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานที 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอยา่ง

มีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก 
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มาตรฐาน 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ของสถานศึกษา 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

โดยหน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานที 10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม

และการบริการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็ม

ศกัยภาพ 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  

สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยยีม ดีเยยีม 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที

กาํหนดขึน 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 

แนวทาง   การปฏิรูปการศึกษาเพือพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษา   ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน 

ดีเยยีม ดีเยยีม 
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12. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีผ่านมา 

      โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมือวนัที 19-21 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 

ตวับ่งชีไดด้งัต่อไปนี 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชีระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน:    

มธัยมศึกษา 

 

การศึกษาขันพืนฐาน 

 (มธัยมศึกษา) 

นําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชีพืนฐาน    

ตวับ่งชีที  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี .  9.54 ดีมาก 

ตวับ่งชีที  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ .  9.55 ดีมาก 

ตวับ่งชีที  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง .  8.92 ดี 

ตวับ่งชีที  ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น .  8.60 ดี 

ตวับ่งชีที  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน .  8.40 พอใช ้

ตวับ่งชีที  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

.  8.00 ดี 

ตวับ่งชีที  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา

สถานศึกษา 

.  5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชีที  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตน้สงักดั 

.  4.82 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งชีที  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ และ วตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา 

.  4.00 ดี 

ตวับ่งชีที  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้น

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

.  4.00 ดี 

กลุ่มตวับ่งชีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชีที  ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

 

.  5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขันพืนฐาน 

 (มธัยมศึกษา) 

นําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ตวับ่งชีที  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบั

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทีสอดคลอ้ง

กบัแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 

.  5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม .  80.83 ด ี

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ระดบัคุณภาพ    ดี   โดยมีค่าเฉลีย    80.83 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก  

จุดเด่น 

 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 

 

จุดทีควรพฒันา 

 สถานศึกษาควรมีการทบทวนการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร  เพือ

เพิมผลสมัฤทธิของผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระ  รวมถึงประสิทธิภาพของแผนการซ่อมเสริม 

 

ข้อเสนอแนะเพือการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวธิีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

 

 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 

 ผูเ้รียนควรไดรั้บการปรับทศันคติใหมี้แรงจูงใจในการทาํหนา้ทีเขา้ทดสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ครูควรฝึกฝนทกัษะดา้นความรู้ใหผู้เ้รียนพฒันาสู่ขนัการวิเคราะห์  พยายามยกระดบัการท่องจาํของผูเ้รียนมา

เป็นการฝึกฝนใชว้ิธีการทีหลากหลายในการหาคาํตอบทีหลายมุมมองความคิด  เพือใหผู้เ้รียนสามารถใช้

วิธีการต่างๆ เหล่านนัคดักรองตวัเลือกทีเป็นตวัลวงออกจากคาํตอบทีถูกตอ้งไดม้ากยงิขึน  เมือทาํ

แบบทดสอบระดบัวิเคราะห์  และควรเสริมทกัษะใหผู้เ้รียนรู้จกัการวิเคราะห์โจทยค์าํถามใหต้รงประเด็นเพือ

ลดความลงัเล  สบัสนใหแ้ก่ผูเ้รียนทีเขา้สอบ 
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 2. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

 สถานศึกษาควรดาํเนินการพฒันาระบบนิเทศภายในใหมี้ประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร  ตงัแต่

การส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมพฒันาเทคนิคการนิเทศทีมุ่งประเด็นการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ 

เทคนิคการสงัเกตชนัเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้และเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  รวมทงั

เทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะเชิงพฒันา  เป็นตน้  ควรเนน้การนาํความรู้จากการอบรมพฒันามาขยายผลใหเ้ป็น

รูปธรรม  เพือใหก้ารนิเทศสามารถสะทอ้นจุดควรพฒันาและมีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ใหผู้รั้บการ

นิเทศนาํไปใชป้รับปรุงพฒันาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงมากยงิขึน 

 

 3. ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 ครูผูส้อนควรปรับปรุงรูปแบบการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหค้รอบคลุมทงัดา้นความรู้และ

คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ ซึงในส่วนของการวิเคราะห์ผูเ้รียนดา้นความรู้  ครูควรมีการวิเคราะห์เป็นระยะๆ 

ทุกหน่วยการเรียน  ซึงอาจใชว้ิธีการทีครูคุน้เคยดว้ยการทดสอบก่อนเรียน  โดยปรับใหก้ารทดสอบก่อน

เรียนนี  ทาํล่วงหนา้ก่อนมีการสอนจริงอยา่งนอ้ย 1 เดือน เพือใหค้รูนาํผลการทดสอบก่อนเรียนนีไป

วิเคราะห์หาจุดเนน้และปรับเนือหาการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสิงทีจะเป็นส่วนสนบัสนุนใหก้ารเรียนรู้ใน

เนือหานนัๆ ของผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจไดดี้ขึน  เป็นตน้  ซึงครูควรนาํหลกัการนีไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 4. มาตรฐานด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพใหมี้ระบบทีชดัเจนเพิมมากขึน  ขยายผลเพิมการ

มีส่วนร่วมดว้ยการกระจายภาระงานการประกนัคุณภาพใหก้บับุคลากรอยา่งทวัถึง  ส่งเสริมใหบุ้คลากร

เรียนรู้หลกัวิชาในการประเมินคุณภาพ  เช่น  วิธีวทิยาการประเมินคุณภาพ  เพือพฒันาใหก้ารประเมินตนเอง

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากขึนรวมทงั  พฒันารูปแบบการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองใหถู้กตอ้ง

โดยเฉพาะการสรุปผลการประเมินทีเป็นปัจจยัภายในใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินภายในตนเองเป็นไป

ตามหลกัวิชา  มุ่งเนน้การนาํผลประเมินตนเองทีไดไ้ปใชว้างแผนเพือพฒันาอยา่งจริงจงั  เพือผดุงระบบการ

ประกนัคุณภาพ  เกิดการรับรู้ของบุคลากรถึงคุณค่าของระบบการประกนัคุณภาพเพือกา้วสู่การปฏิบติังาน

อยา่งทา้ทายเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งยงัยนืสืบไป 

  

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีควรพฒันาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

สภาพปัญหา 

 1. ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นผลสมัฤทธิทางเรียนอยูใ่นระดบัพฒันา 

 2. ระบบการนิเทศภายใน  สะทอ้นขอ้มูลเพือพฒันาไดค่้อนขา้งนอ้ย 

 3. พืนฐานทางครอบครัวของผูเ้รียนไม่เอือต่อการเรียนรู้  
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จุดเด่น 

 1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 

 2. โรงเรียนตงัอยูใ่นยา่นชุมชน  ทีมีความเขม้แข็ง  ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี  และ

ผูป้กครองมีความเชือมนัในการจดัการศึกษาของรงเรียน 

 3.  ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 

 4.  ครูมีความมุ่งมนั  สามคัคี  และใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง 

 

จุดทคีวรพฒันา 

 จดัใหมี้การทบทวนการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร  เพือเพิม

ผลสมัฤทธิของผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


