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ค ำน ำ 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดไว้ในข้อ 3 ว่า ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย 
ทิศทาง การด าเนินงานที่ชัดเจน  มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  ด้วยความร่วมมือและความ
รับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษา  ถือเป็นแผนระยะยาวและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียน      
วัดเจริญร่มเมือง ได้ด าเนินการโดยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้แทนนักเรียน เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบ   
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝา่ย ผู้แทนนักเรียน 
คณะท างาน  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับนี้  
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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บทที ่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ตลอดช่วงชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงของชีวิต  ช่วยในการพัฒนาศักยภาพ  และมีความสามารถ
ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  รวมเป็นพลังที่
สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
มาตรา  49  บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการเรียนการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  สอดคล้องกับมาตรา 10  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  ที่กล่าวว่า    
“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และจากพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนจะเป็นเครื่องมือส าคัญของหน่วยงานใน   
การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามภารกิจ และเป้าประสงค์ต่อไป 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ  เพ่ือใช้เป็นกรอบคู่มือ
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ส าเร็จตามภารกิจเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ตรงตามนโยบายและแล้วเสร็จทันเวลา  โดยทางโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจะเน้นและให้
ความส าคัญกับการท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนองตอบ    
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 2 กลยุทธ์ของโรงเรียนและตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางน าไป
ปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่  8 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ    โทร  0-7529-3013  โทรสาร  0-7529-3013    
Website : www.watcharuenrommuang.ac.th  E-mail : rmshcool@hotmail.co.th   
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 1.1  ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
    โรงเรียนนี้เดิมเรียกว่า  “โรงเรียนประชาบาลต าบลกะลาเส 2 วัดเจริญร่มเมือง”    
เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2481 ในสมัยนายตรัง   ณ นคร  เป็นนายอ าเภอสิเกา        
และนายเปรม ชูสุวรรณ เป็นศึกษาธิการอ าเภอ โดยใช้ศาลาโรงธรรมของวัดเจริญร่มเมืองเป็นสถานที่
เรียนชั่วคราว   
    ต่อมา พ.ศ. 2491 ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อทั่วประเทศโดยให้ใช้ค าว่า “บ้านหรือวัด
น าหน้าชื่อโรงเรียน” ให้ตัดชื่อต าบลออก โรงเรียนนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด จึงใช้ชื่อว่า  “โรงเรียน   
วัดเจริญร่มเมือง” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  
   ในปี พ.ศ.2515 ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ต่อมา พ.ศ.2523 
ได้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในปี พ.ศ.2537 ได้ขยาย   
ชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ได้โอนไปสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้รับการพัฒนาและก้าวหน้า
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละ  และความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่น  
ประชาชน  และคณะครูทุกยุคทุกสมัย 
 

1.2 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
1. นายประสาท   เฉี้ยนเงิน   พ.ศ. 2481  -  2492 
2. นายบุญครอง   หนูคงรักษ์     พ.ศ. 2492  -  2502 
3. นายประสาท   เฉี้ยนเงิน     พ.ศ. 2502  -  2513 
4. นายภูเบศร์   สุทธิปกรณ์      พ.ศ. 2513  -  2514 
5. นายจรัล   เหมทานนท์     พ.ศ. 2514  -  2515 
6. นายประสาท   เฉี้ยนเงิน      พ.ศ. 2515  -  2519 
7. นายจรัล   เหมทานนท์      พ.ศ. 2519  -  2523 
8. นายภักดิ์   พรหมยก      พ.ศ. 2523  -  2525 (รักษาการ) 
9. นายก้วน   สุทธิธรรมานนท์    พ.ศ. 2525  -  2531 
10. นายอนันต์   อ้ันเต้ง       พ.ศ. 2531  -  2532 (รักษาการ) 
11. นายสุธน   โข้ยนึ่ง      พ.ศ. 2532  -  2548 
12. นายธีรสิทธิ์   คุปกุลกานท์  พ.ศ. 2548  -  2557 
13. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์   เพ็ชรหิน  พ.ศ. 2557  -  2561 

         14. นายสถาพร   ไทยกลาง              พ.ศ. 2562  -  ปัจจุบัน 
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     1.3 ที่ตั้งและขนาด 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  

มีเนื้อที่จ านวน 20 ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  จดที่ดิน นางพุ่ม  ช่วยเกิด 4    เส้น 
   ทิศใต ้  จดที่ดิน วัดเจริญร่มเมือง  4    เส้น 
   ทิศตะวันออก จดที่ดิน นายสุภาพ  หนูเมือง 5    เส้น 
   ทิศตะวันตก จดที่ดิน วัดเจริญร่มเมือง  5   เส้น 
 

1.4 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    
    ต าบลกะลาเส  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 8 

 
1.5 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองเปิดสอน 3 ระดับ  คือ ระดับอนุบาล 1 – 2             
ระดับประถมศึกษา ป.1– ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3  
2.   ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
 2.1 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวน 

นักเรียนชาย
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนหญิง 

(คน) 

จ านวน 
ทั้งหมด (คน) 

หมายเหตุ 

อนุบาล 1  1 4 7 11  
อนุบาล 2 1 4 5 9  
อนุบาล 3 1 9 13 22  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 17 18 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 19 8 27  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 13 23  
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 41 17 58  
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 28 19 47  
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 22 21 43  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 51 33 84  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 30 34 64  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 17 27 44  

รวม 18 252 215 467  
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 2.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT, O-NET)   
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 49.01 52.98 49.42 46.58 49.16 55.9 
คณิตศาสตร ์ 38.50 40.47 34.55 37.12 28.56 37.5 
วิทยาศาสตร์ 35.38 41.22 39.00 39.12 34.35 39.93 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 44.81 46.68 - - - - 
อังกฤษ 30.38 34.59 26.09 36.34 26.63 39.24 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET   ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 40.52 46.36 45.81 48.29 49.71 54.42 
คณิตศาสตร ์ 21.48 29.31 23.25 26.30 24.82 30.04 
วิทยาศาสตร์ 31.19 34.99 29.65 32.28 33 36.10 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 45.56 49.00 - - - - 
อังกฤษ 23.63 31.80 27.94 30.45 24.53 29.45 
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แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   

 
            ชั้น
กลุ่มสาระฯ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม เฉลี่ย 

ภาษาไทย 72.00 66.95 69.21 73.24 67.43 62.03 69.82 61.27 60.98 602.93 66.99 

คณิตศาสตร ์ 71.04 66.50 66.62 68.04 69.56 66.71 58.41 60.29 64.47 591.64 65.74 

วิทยาศาสตร ์ 69.00 67.64 70.18 67.63 71.08 74.37 65.14 60.33 61.74 607.11 67.46 

สังคมศึกษาฯ 68.79 66.32 70.39 73.59 74.04 77.00 66.43 67.51 63.85 627.92 69.77 

ประวัต ิ 71.54 68.32 66.62 73.92 72.94 77.14 69.05 65.37 62.80 627.70 69.74 

สุขศึกษาฯ 70.46 71.45 70.06 70.40 76.56 68.51 70.77 69.03 66.99 634.23 70.47 

ศิลปะ 67.75 70.05 66.39 78.86 71.28 73.53 67.56 50.60 57.63 603.65 67.07 

การงานอาชีพฯ 64.29 67.95 65.66 69.45 70.38 71.54 68.53 57.07 64.09 598.96 66.55 

ต่างประเทศ 65.58 63.27 65.59 56.91 59.00 60.46 66.37 49.37 51.52 538.07 59.79 

เฉลี่ย 68.94 67.61 67.86 70.23 70.25 70.14 66.90 60.09 61.56   67.06 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(NT)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  2559 -  2561 

 
 
 
 
 
 

 

                                 ชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

NT  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3) 
2559 2560 2561 

ความสามารถด้านภาษา 53.30 42.66 46.32 
ความสามารถด้านค านวณ 30.12 29.80 39.64 
ความสามารถด้านเหตุผล 56.89 35.32 41.42 

รวมเฉลี่ย 46.77 35.93 42.46 
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 2.3 อัตราการตกซ้ าชั้น 
  ในปีการศึกษา 2561  ทางโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ไม่มีนักเรียนตกซ้ าชั้น 

 

 2.4 อัตราการออกกลางคัน 

  ในปีการศึกษา 2561   มีนักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 17 คน 
 

2.5 การจบการศึกษา 
การจบการศึกษาของนักเรียน    ปีการศึกษา  2561 

 
ชั้น จ านวนนักเรียน จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ป.6 75 72 96.00 
ม.3 43 36 83.72 
รวม 118 108 91.53 

 
3.  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่ง วิชาเอก 

1. นางสุภาวนีย์   เตี้ยซี้ ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนภาษาไทย 
2. นางถนอมสิน   ชัยชนะ วท.บ. ครู คศ.3 จิตวิทยาแนะแนว 
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์   ทองเอียด ค.ม. ครู คศ.2 ประถมศึกษา 
4. นางผ่องใส  อั้นเต้ง ค.บ. ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ 
5. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 
6. นางรสสุคนธ์ โยธา ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนสังคมศึกษา 
7. นางมีนา  ทองประดับ ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 
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3.  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 
ต าแหน่ง วิชาเอก 

8. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี ศษ.ม. ครู คศ.2 คณิตศาสตรศึกษา 
9. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 
10. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ ศษ.ม. ครู คศ.2 การบริหารการศึกษา 
11. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ วท.บ. ครู คศ.1 ภูมิศาสตร์ 
12. นางพิมพ์พร  คงประสม วท.บ(ศษ.บ) ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
13. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
14. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี ศศ.บ. ครู คศ.1 ประวัติศาสตร์ 
15. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
16. นางสาวปริชญา  นะนุ่น ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
17. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ กศ.บ. ครู คศ.1 การศึกษาปฐมวัย 
18. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ วท.บ. ครู คศ.1 ชีววิทยา 
19. นายวัชระ  เจนภักดีกุล วศ.บ. ครู คศ.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
20. นางปัทมา  ขาวเผือก วท.บ. ครู คศ.1 พลศึกษา 
21. นายสมหมาย  ทองแป้น อส.บ. ครู คศ.1 เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง 
22. นายปิยชน สินไชย ค.บ. ครผูู้ช่วย ดนตรีสากล 
23. นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์ ศษ.บ. ครูผู้ช่วย ปฐมวัย 
24. นางวันดี  สิทธิการ ค.บ. ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์และการแสดง 
25. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์ กศ.บ. ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย 
26. นางสาวจิรายุ   มีแก้ว ค.บ. พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
27. นางกนกพร  ช่วยเกิด ศษ.ม. ครูอัตราจ้าง การสอนวิทยาศาสตร์ 
28. นางสาวสุธิดา  รองเมือง ค.บ. ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ศึกษา 
29. นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน ศษ.บ. เจ้าหน้าที่ธุรการ การท่องเที่ยว 
30. นายสุวรรณ  ลูกแป้น - นักการภารโรง - 
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จ านวนครู / บุคลากรจ าแนกตามเพศ(รวมผู้บริหาร) 
ต าแหน่ง ชาย หญิง 

ครูประจ าการ 4 21 
พนักงานราชการ - 1 
ครูอัตราจ้าง - 2 
นักการ / ภารโรง 1 - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 

รวม 5 25 
 

 
จ านวนครู  /  บุคลากรจ าแนกตามวุฒิ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน  ( คน ) 
ปริญญาโท 9 
ปริญญาตรี 20 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - 
ต่ ากว่าอนุปริญญา 1 

รวม 30 
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แผนภูมิการบริหาร 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
นางมีนา    ทองประดับ 
นางสาวนงคราญ   เหมือนพะวงศ์ 

นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวจิรายุ  มีแก้ว 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นายสมหมาย  ทองแป้น 
นายปิยชน  สินไชย 
นางเบญจมาศ  เฉีย้นเงิน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 
นางสาวภัทรา   ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางผ่องใส  อั้นเต้ง 
ว่าท่ี ร.ต. จักรพันธ์  ทองเอียด 
นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 

นางสาวปริชญา  นะนุ่น 

นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ ์

นางกนกพร  ช่วยเกิด 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ ์
นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
 

นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวนนัทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 

นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ ์
นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 

นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางสาววันดี  สิทธิการ 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 4.1 สิ่งก่อสร้างและอาคารสถานที่   
 
ที ่ สิ่งก่อสร้าง จ านวน           ประโยชน์ใช้สอย สภาพอาคาร 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
11. 
 
12. 
13. 

ที่ดิน ใช้ที่ดินของวัดเจริญร่มเมือง 
อาคารเรียน  มีจ านวน   4  หลัง 
1.1 อาคารเรียนแบบ017    
   จ านวน 2  หลัง 
1.2 อาคารเรียนแบบ  สปช.  

    105/ 29  ต่อเติมชั้นล่าง  
1หลัง 

1.3 อาคารเรียนสามัญแบบ 
    กึ่งถาวร  จ านวน 1 หลัง  
    อาคารชั่วคราว    
1.4 อาคารเอนกประสงค์ 
 
ส้วม   
 
อาคารเรียนอนุบาล 
สนามบาสเก็ตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล 
สนามตะกร้อ 
บ่อน้ าบาดาล/ น้ าประปา   
ถังซิเมนต์ แบบ  ฝ. 03  
โรงจอดรถครู-นักเรียน 
 
ศาลาธรรม 
ศาลาแหล่งเรียนรู้ 

20 ไร่ 
16 

ห้องเรียน 
 

8 
ห้องเรียน 
 

6 
ห้องเรียน 

 
1 หลัง 
 
6 หลัง 

 
 2 หลัง 
1 สนาม 
1 สนาม 
1 สนาม 
1  บ่อ 
8  ลูก 
1 หลัง 

 
1 หลัง 
1 หลัง 

ใช้เป็นอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1- ป.3        
ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม.1 - ม.3  และ
ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระ 
ใช้เป็นห้องส านักงาน , ห้องสมุด ,
ห้องโสต, ห้องวิชาการ              
ห้องคอมพิวเตอร์  
ใช้เป็นห้องเรียน ป.4 – ป.6 
 
 
ใช้เป็นห้องประชุมในการประชุม 
 กับชุมชน  , การแสดง , เล่นกีฬา 
ใช้เป็นห้องน้ านักเรียน 
ตั้งแต่ อนุบาล–ม.3 
ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาบาสเก็ตบอล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาตะกร้อ 
ใช้เป็นที่กักเก็บน้ าและใช้สอย 
ใช้เป็นที่กักเก็บน้ าและใช้สอย 
ใช้เป็นสถานที่จอดรถของนักเรียน
และครู 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 

 
 

ใช้งานได้  , ช ารุด
ฝ้าเพดานบางส่วน 

 
ใช้งานได้ 

 
 

ใช้งานได้ 
 

ใช้งานได้ 
 

ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 

 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
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 4.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ จ านวน การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย 
1. คอมพิวเตอร์ 66 ชุด  29 ชุด - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์ 
- ใช้ส าหรับการค้นคว้าข้อมูล
ของนักเรียน 
- ใช้ส าหรับเก็บรวมรวมข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
- ใช้ส าหรับการท างานของ
โรงเรียนแต่ละฝ่ายงาน 

2. โทรทัศน์ 11 เครื่อง 11 เครื่อง - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
3. โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ    24 ชุด 24 ชุด - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
4. เครื่องฉายภาพทึบแสง(visualizer) 2 เครื่อง 2 เครื่อง - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
5. เครื่องขยายเสียง 6 ชุด 6 ชุด - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 

- ใช้ส าหรับการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน คือ  
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ระดับปฐมวัย กิจกรรมอาหาร
กลางวัน กิจกรรมการประชุม
ต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรม
การฝึกซ้อมดนตรีสากล 

6. เครื่องขยายเสียง (พกพา) 4 ชุด 4 ชุด - ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
- ใช้ส าหรับการท ากิจกรรม
ของโรงเรียน 

7. ไมค์ลอย 1 ชุด 1 ชุด -ใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

 
 4.3 สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.  ไฟฟ้า 
2.  ประปา 
3.  โทรศัพท ์
4.  อินเทอร์เน็ต 
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5. จ านวนห้องเรียนและห้องปิิบัติการ 
ห้องเรียนและห้องปิิบัติการ จ านวนห้อง 

อนุบาล  1                                               1 
อนุบาล  2 1 
อนุบาล  3 1 
ประถมศึกษาปีที่  1 1 
ประถมศึกษาปีที่  2 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 2 
ประถมศึกษาปีที ่ 5 2 
ประถมศึกษาปีที่  6 2 
มัธยมศึกษาปีที่  1 2 
มัธยมศึกษาปีที่  2 2 
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 
ห้องผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 2 
ห้องบริหารงาน 4 ฝ่าย 1 
ห้องธุรการ 1 
ห้องพักครู 2 
ห้องโสตทัศนศึกษา                                                         1 
ห้องสมุด 1 
ห้องพยาบาล 1 
ห้องพัสดุ 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ห้องภาษาไทย 1 
ห้องคณิตศาสตร์ 1 
ห้องวิทยาศาสตร์ 1 
ห้องสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 
ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ห้องดนตรีไทย/ห้องศิลปะ 1 
ห้องดนตรีสากล 1 
ห้องการงานอาชีพ 1 
ห้องงานช่าง 1 
ห้องภาษาอังกฤษ 1 
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ห้องเรียนและห้องปิิบัติการ จ านวนห้อง 
ห้องสื่อปฐมวัย 1 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 41 
 
6.  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 ลักษณะชุมชนและจ านวนประชากร 
 เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยพ้ืนที่หมู่ที่  2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ของต าบลกะลาเส 
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นชุมชนแบบชนบท  มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจาย  มีบางพ้ืนที่  เช่น  หมู่ที่ 8   
มีลักษณะเป็นแบบชุมชนกึ่งเมือง  มีบ้านเรือนอยู่หนาแน่น  และตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลควนกุน       
จ านวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ  5,800  คน 
 ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการจ านวน 1 แห่ง คือ วัดเจริญร่มเมือง 
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 8 
      การประกอบอาชีพและรายได้ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น  ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  อาชีพ
อ่ืนๆ เช่น  ค้าขาย รับจ้าง  และรับราชการ รายได้ประชากรเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000 บาทต่อคน 
  จุดเด่นของชุมชน 

  1. พ้ืนที่เป็นชุมชนแบบกึ่งเมือง  จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
  2. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคี  ร่วมมือกันในการท ากิจกรรม 

  3. เป็นพื้นที่ซึ่งมีการประกอบอาชีพได้หลายประเภท เช่น เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม     
การประมง  และเลี้ยงสัตว์น้ า 
  ปัญหาหลักของชุมชน 
  1. ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  2.  มีปัญหาในเรื่องมลภาวะในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 8 
 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. พระครูสุกิจวิธาน  เจ้าคณะอ าเภอวังวิเศษ  เจ้าอาวาสวัดเจริญร่มเมือง 
 ที่อยู่  วัดเจริญร่มเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - ศาสนพิธีที่ส าคัญ 

2. พระมหานพรัตน์ 
 ที่อยู่  วัดเจริญร่มเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - พระพุทธศาสนา 
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  - การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
3. ดาบต ารวจสราวุฒิ  คงไข ่

 ที่อยู่  ป้อมต ารวจควนกุน  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - ยาเสพติด 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

4. นางเพ็ญศรี  บัวข า 
 ที่อยู่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะลาเส ม.2  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
  - การรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 

5. นายจักราวุฒิ     เอียมสุด 
 ที่อยู่ ม.8  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - กีฬาฟุตบอล / ฟุตซอล 

6. นางอภิรัตน์    โยธา 
 ที่อยู่  83/8  ม.7  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - การร ามโนราห์ 
 
7.  เกียรติยศ ชื่อเสียง/จุดเด่นของโรงเรียน 
     สรุปผลงานความส าเร็จของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปี พ.ศ. 2559   โรงเรียนได้รับรางวัล “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย”  
   ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพ 
   มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา  
   2559 – 2562 
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8. สรุปผลงานความส าเร็จของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 8.1  การแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน   ปีการศึกษา 2562 
            8.1.1  สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน   ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรชยา  สังคม 
  

1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน ์
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

90.25 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
11 
 (6 บท) ม.1-ม.3 

88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
2. ว่าที่ร.ต.จักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (การเขียนเรื่อง
จากภาพ) ป.1-ป.3 

88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต้องชู 
  

1. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียน
เรียงความ)  
ป.4-ป.6 

74 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทราภา  เล่ายิ้ว 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ( การเขียน
เรียงความ )   ม.1 - ม.3 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.1-ป.3 

86.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงนพทิพย์  อินทรวิสูตร์ 
  

1. นางสาวนงคราญ  เหมือน 
    พะวงศ์ 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 

91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงธนัญญา ศรีบัวลา 
  

1. นางสุภาวนีย ์  เตี้ยซี้ 
   

12 ภาษาไทย การแข่งขนักวีเยาวชน 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีไทย 1. ว่าที่ร.ต. จักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 
บท) 
ป.4-ป.6 

2. เด็กหญิงศิริยากร นาอุดม 
  

2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
11 
(6 บท) ม.1 - ม.3 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 
  

1. ว่าที่ร.ต. จักรพันธ์  ทองเอียด 
2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 

14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  
ป.1-ป.3 

68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  
บุญเลื่อง 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  
ป.4-ป.6 

62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริยากร นาอุดม 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  ทอง พิจิตร 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  
 
 

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  สายชล 1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

2. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเรือง 
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วสงขลา 
  

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
  

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP 
 ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระสิน  เพ็ชรสุทธิ์ 
2. เด็กชายศรัณย์  คูงามมาก 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลกฤต  ศุภศร 
2. เด็กชายรัตนกรณ์  นามสังข ์
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
1-ป.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกฤษกร  ณะวิชา 
  

1. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
  

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
4-ป.6 

77 เงิน 4 1. เด็กชายสนธิ  บัวแก้ว 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.
1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  พุฒแก้ว 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.
1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  หีบเพชร 
2. เด็กชายวิรากานต์  จิตรักษ์ 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เกลือมีผล 
2. เด็กชายศรายุธ  จิตรักษ์ 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ 
 ป.1-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายชัยวิชญ ์ แดงรักษา 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
  

26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ 
 ม.1- ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุวิทย์  นาดอน 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.
1-ป.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โยธา 
  

1. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
  

28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.
4-ป.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายแทนไท  มีแก้ว 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.
1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิพร  ศิริรัตน์ 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขาวเรือง 
2. เด็กหญิงพรธีรา   สิกขาจารย์ 
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คงเอียด 
  

1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  

31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน
แบบเดินตาม  
ป.1-ป.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐภูม ิ สายชล 
2. เด็กชายวิชญ์ธิเดช  พลทามูล  

1. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง 
 ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ปราถนาม 
2. เด็กชายศิรายุ  บุญเกื้อ 
3. เด็กหญงิสาลินี  แต้มศรีนวล  

1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
  

33 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม 
 ป.1-ป.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงเพียงวัญ  อินทรวิสูตร์ 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

34 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  
ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยภาณีกุล 
  

1. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
35 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม 
 ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วัดนครใหญ่ 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

36 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย 
ป.1-ป.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงนันทิมา  คงประสม 
2. เด็กชายเมธัต  บูรณประคอง  

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
  

37 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย  
ป.4-ป.6 

95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขาวเรือง 
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  ปิตุเกษา  

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
  

38 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย  
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ศิริรักษ ์
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุวรรณมณี  

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

39 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานด้านกีฬา (มวย
สากลสมัครเล่น) ป.1-ป.
6 

93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  นวลศรี 
2. เด็กชายชัยรัตน์  เพ่ิมพูน 
3. เด็กชายนราวิชญ์  พลทามูล 
4. เด็กชายพงศกร  โยธา 
5. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มย่อง 
6. เด็กชายวรานนท์  ทองมา 

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางปัทมา  ขาวเผือก 
3. นายปิยชน  สินไชย 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
7. เด็กชายวีระกุล  รุ่งเรือง 
8. เด็กชายศุภพล  พรหมแก้ว 
9. เด็กชายสิริชัย  จ าปา 
10. เด็กชายอภิวิชย์  นาสวาทดิ ์ 

40 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานด้านกีฬา (มวย
สากลสมัครเล่น) ม.1-ม.
3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกิตติภณ  นาค า 
2. เด็กชายญาณวุฒิ  จันทรบุตร 
3. เด็กหญิงพรรณวร  รัตนแก้ว 
4. เด็กชายพัชรพล   ซุ้นจิ้ว 
5. เด็กชายพีรพัฒน์  นามสังข์ 
6. เด็กชายวรกันต์  ข าตรี 
7. เด็กหญิงอาทิตย์ธิยา  ใจดี 
8. เด็กชายเกษมสิทธิ์  นาคราช 
9. เด็กชายเดชพนธ์  ล่องตี้ 
10. เด็กชายเสกติศักดิ์  ชูเมือง 
 

1. นางปัทมา  ขาวเผือก 
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
  

41 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.1-ป.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทร์ด้วง 
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฉิ้มงาม  
 

1. นางปัทมา  ขาวเผือก 
2. นางพิมพ์พร  คงประสม 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
42 สุขศึกษา และ

พลศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

88 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์สุวรรณมณี 
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองแก้ว  

1. นางปัทมา  ขาวเผือก 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
  

43 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วพิชัย 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

44 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 

85 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐทิว  วันละภา 
  

1. นางสาววันด ี สิทธิการ 
  

45 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันศิลป
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพณัฐ  ซุ้นจิ้ว 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

46 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  
ป.1-ป.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงพัชราวด ี ดิษฐ์กรจันทร์ 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

47 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6 

87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ พลอยเพชรงาม 
  

1. นางสาววันด ี สิทธิการ 
  

48 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  
ม.1- ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกันต์  ข าตรี 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
49 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หนูทอง 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

50 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ซุ้นจิ้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

51 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ป.1-ป.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภัชชญา  เจี้ยวเห้ง 
2. เด็กชายเพชรฤทธิ์  ฤทธิปู่ 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

52 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงนันทิพร  นวลศรี 
2. เด็กหญิงเกศสิริน  สังดวง 
  

1. นางสาววันด ี สิทธิการ 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

53 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมีนา  ลูกแก้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.1-ป.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกิตติ์  มีชัย 
2. เด็กชายสิรวิทย์  ชูทอง 
3. เด็กชายอนาวิล  เทพสง 
  

1. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
2. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
55 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  ไหม
ละเอียด 
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  อินท่าม 
3. เด็กหญิงวรรณภา  เขตตะเคียน 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก่อเกียรติ บุญเกื้อ 
2. เด็กชายดนัย บูรณประ 
คอง 
3. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา 
4. เด็กชายธเนศพล  พงษ์ทรัพย์ 
5. เด็กหญิงอาธิมา  เทพพูลผล  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นางสาววันด ี สิทธิการ 
3. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 

82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 

83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6 

86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนแก้ว 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายวิรุจน์  วังเงิน 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายก่อเกียรติ  บุญเกื้อ 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง  
ป.1-ป.6 

82.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงมณฑวรรณ  ชลธาร 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงจิรชยา  สังคม 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
หญิง  
ม.1-ม.3 

65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ป.1-
ป.6 

84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุพงศ์  ประจักษ์ความ 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ม.1-
ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเษกดิศักดิ์  นุ่มนวล 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ป.
1-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงนาตาชา  เชยจิตร 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เอียนรัมย์ 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย 
 ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุณยวีร์  อ่อนแก้ว 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย  
ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง 
ป.1-ป.6 

83.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  วิชิต 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง 
 ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา  ข าด า 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

73 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ล่องตี้ 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลอย
เพชรงาม 
3. เด็กชายนัฐทิว  วันละภา 
4. เด็กชายภานุวิชญ์  หนูช่วย 
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฉิ้มงาม 

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
3. นางสาววันด ี สิทธิการ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
6. เด็กหญิงสโรชา  ทองโอ 
7. เด็กชายอัครวินท์  ชัยแก้ว 
8. เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ บุญเกื้อ 

74 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์  
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงณภัทร  โยธา 
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาพันธ์ 
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ขาวเรือง 
4. เด็กหญิงภัทราภา  เล่ายิ้ว 
5. เด็กหญิงวิลันดา  มณีโรจน์ 
6. เด็กหญิงศุภกาญจน์  โยธา  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นางสาววันด ี สิทธิการ 
3. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

75 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

- - - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คีรีรักษ์ 
2. เด็กหญิงปาลิดา  พรมเงิน 
3. เด็กหญิงปิยาพร  อ่อนแก้ว 
4. เด็กหญิงวิภาวดี  ไชยขาว 
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อาจแก้ว 
6. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไหมแท้ 
7. เด็กหญิงสุธีรา  เดชอรัญ 
8. เด็กหญิงเอมฤดี  ไพมณี 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
3. นางสาววันด ี สิทธิการ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
76 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 
การแข่งขันการแสดง
ตลก ป.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  พูดเพราะ 
2. เด็กหญิงพชรพร  เชยจิตร 
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ผอมถึง 
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ณะบุญแก้ว 
5. เด็กชายอติวิชญ์  นุ่นชูผล 

1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
2. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
  

77 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.1-ป.3 

78 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  เกิดไก่แก้ว 
  

1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
  

78 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ป.1-ป.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายปิยวัฒน์  อินมีศรี 
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนแก้ว 
  

1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
2. นางมนีา  ทองประดับ 
  

79 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  เกิดไก่แก้ว 
2. เด็กหญิงพรกนกวรรณ  สังข์ศิริ 
  

1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
2. นางมีนา  ทองประดับ 
  

80 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันการผูกเง่ือน 
เดินทรงตัวและโยนบอล  
ป.1-ป.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรสิรัศมิ์  หวัดแท่น 
2. เด็กหญิงประภัสสร  นุ่นสง 
3. เด็กหญิงพิณพักตร์  เล่ายิ้ว 

1. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
3. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
4. เด็กหญิงวิภาวี  ทองมุณี 
5. เด็กหญิงหทัยกานต์ พรหมแก้ว 
6. เด็กหญิงเมธาพร  นานอน  

  

81 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันการท า
หนังสือเล่มเล็ก  
ป.4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงก่ิงกาญจน์  บุญเลื่อง 
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  พูลเสน 
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีหนู  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

82 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันการท า
หนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 

92 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงพรรนิตา  หีบเพชร 
2. เด็กหญิงสิริพร  ไพมณี 
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  เพ็งช่วย  

1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน ์
2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พรหมทอง 
2. เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์ ตี้พ้ัว  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอม 
พิวเตอร์ม.1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายจักรพงศ์  รัตนะอุดม 
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศิริแก้ว 
  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์  
ม.1- ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลมณี  หนูเกื้อ 
2. เด็กหญิงอธิชา  หีบเพชร 
  

1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้
โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.
6 

94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศวริศ  อ้ันเต้ง 
2. เด็กชายเกียรติ์เอนก  เพ็ชร์สุทธิ์ 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
2. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
  

87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor 
ป.4-ป.6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิริวุฒ ิ แสงหิรัญ 
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศิริวิริยะไพศาล 
  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor 
 ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงนุชรี  ศรีหนู 
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย้อยด า 
  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญสิริลักษณ์  
 เอ่งฉ้วน 

1. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
2. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์ 



28 
 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
2. เด็กหญิงนันทิตา  มั่นใจ 
3. เด็กหญิงศศิประภา  
 พลายแก้ว  

  

90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

96 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชูเนตร 
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พลทามูล 
3. เด็กหญิงอรณิชา  คงเอียด  

1. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
2. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
  

91 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่จิ้ว 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

92 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  หนูยก 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

93 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรหมวิศิษฐ์  สืบพันธ์ 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
94 เรียนรวม – 

ภาษาไทย 
การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เดก็หญิงธนพร  ใส้เพี้ย 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

95 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ประเภท 
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายธนดล  หนูยก 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

96 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรย้อย 
2. เด็กชายชานน  คงสอน 
3. เด็กชายธิปกรณ์  วุ่นน้อย 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

97 เรียนรวม - 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ

การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความ

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  คงสอน 
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  ตราสูงเนิน 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
  



30 
 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
วัฒนธรรม บกพร่องทางสติปัญญา 

ป.1-ป.6 
98 เรียนรวม – 

ศิลปะ 
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท
นักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคดี  หนูแก้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

99 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัฐภูมิ  ชูชื่นจิตร 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

100 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิงหา  วิเศษสินธ์ 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
101 เรียนรวม – 

ศิลปะ 
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แก้วเจือ 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

102 เรียนรวม – 
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน ์ สีนา 
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  ตราสูงเนิน 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสาววันด ี สิทธิการ 
  

103 เรียนรวม – 
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1- ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญเทพ  สิร ิ
2. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์ 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
  

104 เรียนรวม – 
การงานอาชีพ
และ

การแข่งขันการ 
ท าอาหาร ประเภท
นักเรียนที่มีความ

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ใส้เพี้ย 
2. เด็กหญิงธัญชนก  คงสอน 
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่จิ้ว 

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
เทคโนโลยี บกพร่องทางสติปัญญา 

ป.1-ป.6 
  

 
 
       8.1.2 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรชยา  สังคม 
  

1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน ์
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียน
เรียงความ) 
 ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

90.25 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
11 
 ( 6 บท) ม.1-ม.3 

2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 
  

2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ป.4-ป.6 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  สายชล 
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเรือง 
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วสงขลา 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
  

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.
1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงเกวลิน  พุฒแก้ว 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

8 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  
ป.4-ป.6 

81.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยภาณีกุล 
  

1. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
  

9 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  
ม.1-ม.3 

81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วัดนครใหญ่ 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
10 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย  
ม.1-ม.3 

80.5 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ศิริรักษ ์
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุวรรณมณี  

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

12 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานด้านกีฬา (มวย
สากลสมัครเล่น) ม.1-ม.
3 

84.1 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกิตติภณ  นาค า 
2. เด็กชายญาณวุฒิ  จันทรบุตร 
3. เด็กหญิงพรรณวร  รัตนแก้ว 
4. เด็กชายพัชรพล   ซุ้นจิ้ว 
5. เด็กชายพีรพัฒน์ นามสังข์ 
6. เด็กชายวรกันต์  ข าตรี 
7. เด็กหญิงอาทิตย์ธิยา ดีใจ 
8. เด็กชายเกษมสิทธิ์  
นาคราช 
9. เด็กชายเดชพนธ์  ล่องตี้ 
10. เด็กชายเสกติศักดิ์  ชูเมือง  

1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
2. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
3. นางปัทมา  ขาวเผือก 
  

13 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  
ม.1-ม.3 

92 ทอง 4 1. เด็กชายวรกันต์  ข าตรี 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
14 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์  
ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ซุ้นจิ้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

15 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิพร  นวลศรี 
2. เด็กหญิงเกศสิริน  สังดวง 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
2. นางสาววันด ี สิทธิการ 
  

16 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-ม.3 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงมีนา  ลูกแก้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

17 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน
ประติมากรรม 
ม.1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  ไหม
ละเอียด 
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  อินท่าม 
3. เด็กหญิงวรรณภา  เขตตะเคียน  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรี
สตริง  
ม.1-ม.3 

85 ทอง 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ  บุญเกื้อ 
2. เด็กชายดนัย  บูรณประคอง 
3. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา 
4. เด็กชายธเนศพล  พงษ์ทรัพย์ 
5. เด็กหญิงอาธิมา  เทพพูลผล  

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
3. นางสาววันด ี สิทธิการ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 

82.66 ทอง 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

82.6 ทอง 6 1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

81 ทอง 15 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 

80 ทอง 15 1. เด็กชายวิรุจน์  วังเงิน 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 

80.67 ทอง 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ  บุญเกื้อ 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง  

84.31 ทอง 11 1. เด็กหญิงมณฑวรรณ  ชลธาร 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
ป.1-ป.6 

25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง  
ม.1-ม.3 

84.97 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงจิรชยา  สังคม 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย  
ม.1-ม.3 

81.67 ทอง 5 1. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง  
ป.1-ป.6 

82.67 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ   
วิชิต 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

28 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

84.29 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คีรีรักษ ์
2. เด็กหญิงปาลิดา   พรมเงิน 
3. เด็กหญิงปิยาพร   อ่อนแก้ว 
4. เด็กหญิงวิภาวดี   ไชยขาว 
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์   อาจแก้ว 

1. นายปิยชน   สินไชย 
2. นางสาวรัตนพร   มณีรัตนสุบรรณ 
3. นางสาววันดี   สิทธิการ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
6. เด็กหญิงศุทธหทัย   ไหมแท ้
7. เด็กหญิงสุธีรา   เดชอรัญ 
8. เด็กหญิงเอมฤดี   ไพมณี  

29 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันการแสดง
ตลก ป.1-ม.3 

85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกร  พูดเพราะ 
2. เด็กหญิงพชรพร  เชยจิตร 
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ผอมถึง 
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ณะบุญแก้ว 
5. เด็กชายอติวิชญ์  นุ่นชูผล 

1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
2. นางพิมพ์พร  คงประสม 
  

30 ภาษาต่างประเ
ทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  
ม.1-ม.3 

94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  เกิดไก่แก้ว 
2. เด็กหญิงพรกนกวรรณ  
 สังข์ศิริ  

1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
2. นางมีนา  ทองประดับ 
  

31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 

92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง 
2. เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  ตี้พ้ัว  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

88.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายจักรพงศ์  รัตนะอุดม 
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศิริแก้ว 
  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงวิมลมณี  หนูเกื้อ 
2. เด็กหญิงอธิชา  หีบเพชร 
  

1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้
โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.
6 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายยศวริศ  อ้ันเต้ง 
2. เด็กชายเกียรติ์เอนก  
 เพ็ชร์สุทธิ์ 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
2. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
  

35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรี  ศรีหนู 
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย้อยด า 
  

1. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
2. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
  

36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชูเนตร 
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พลทามูล 
3. เด็กหญิงอรณิชา  คงเอียด  

1. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
2. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
37 เรียนรวม – 

ภาษาไทย 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

83 ทอง 6 1. เด็กชายธนดล  หนูยก 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

38 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 5 1. เด็กชายธนดล  หนูยก 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
  

39 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ป.1-ป.6 

85.75 ทอง 4 1. เด็กชายสิงหา  วิเศษสินธ์ 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
40 เรียนรวม – 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3 

82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญเทพ  สิร ิ
2. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์ 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

41 เรียนรวม – 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การแข่งขันการท าอาหาร 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงธนพร  ใส้เพี้ย 
2. เด็กหญิงธัญชนก  คงสอน 
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่จิ้ว 
  

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

76 เงิน 7 1. เดก็หญิงณัฐิดา  รัตนแก้ว 
  

1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน ์
  

43 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.1-ป.3 

74 เงิน 28 1. เด็กหญิงนพาทิพย์   
อินทรวิสูตร์ 
  

1. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
  

44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 

73 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายพชรพล  ทองพิจิตร 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
1-ม.3 

78.47 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เกลือมีผล 
2. เด็กชายศรายุธ  จิตรักษ์  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
2. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 

46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.
1-ม.3 

70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิพร  ศิริรัตน์ 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  

47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง 
 ม.1-ม.3 

76.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ปราถนาม 
2. เด็กชายศิรายุ  บุญเกื้อ 
3. เด็กหญิงสาลินี  แต้มศรีนวล  

1. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
2. นางพิมพ์พร  คงประสม 
  

48 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย  
ป.1-ป.3 

75.75 เงิน 33 1. เด็กหญิงนันทิมา  คงประสม 
2. เด็กชายเมธัต  บูรณประคอง  

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 

49 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.1-ป.6 

77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทร์ด้วง 
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฉิ้มงาม  

1. นางปัทมา  ขาวเผือก 
2. นางพิมพ์พร  คงประสม 
  

50 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 

71 เงิน 19 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วพิชัย 1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์  
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
51 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันศิลป
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

78 เงิน 5 1. นายนพณัฐ  ซุ้นจิ้ว 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

52 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  
ป.1-ป.3 

71.5 เงิน 29 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ดิษฐ์กระ
จันทร์ 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

53 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หนูทอง 
  

1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
  

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน
ประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

78 เงิน 13 1. เด็กชายสิทธิกร  ชุนวร 
2. เด็กชายสิรวิทย์  ชูทอง 
3. เด็กชายอนาวิล  เทพสง 
  

1. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
2. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์  

55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6 
 

76.2 เงิน 34 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนแก้ว 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 

75.8 เงิน 26 1. เด็กชายอนุพงศ์  
 ประจักษ์ความ 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง

สากล ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

76.5 เงิน 4 1. เด็กชายเษกดิศักดิ์   
นุ่มนวล 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6 

71 เงิน 30 1. เด็กหญิงนาตาชา  เชยจิตร 
  

1. นายปิยชน  สินไชย 
  

59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย  
ป.1-ป.6 

74 เงิน 35 1. เด็กชายบุณยวีร์  อ่อนแก้ว 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง 
 ม.1-ม.3 

76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงเขมิกา  ข าด า 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

61 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ป.1-ป.6 

73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรภิญญา ล่องตี ้
2. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ พลอยเพชรงาม 
3. เด็กชายนัฐทิว  วันละภา 
4. เด็กชายภานุวิชญ์  หนูช่วย 

1. นายปิยชน  สินไชย 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
3. นางสาววันด ี สิทธิการ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฉิ้มงาม 
6. เด็กหญิงสโรชา  ทองโอ 
7. เด็กชายอัครวินท์  ชัยแก้ว 
8. เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ บุญเกื้อ  

62 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ป.1-ป.6 

75.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงนงณภัทร  โยธา 
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาพันธ์ 
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ขาวเรือง 
4. เด็กหญิงภัทราภา  เล่ายิ้ว 
5. เด็กหญิงวิลันดา มณีโรจน์ 
6. เด็กหญิงศุภกาญจน์ โยธา 

1. นางสาววันด ี สิทธิการ 
2. นายปิยชน  สินไชย 
3. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการท า
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 

73 เงิน 12 1. เด็กหญิงก่ิงกาญจน์  บุญเลื่อง 
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  พูลเสน 
3. เด็กหญิงรุง่ไพลิน  ศรีหนู  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  

64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

75 เงิน 7 1. เด็กชายสิริวุฒ ิ แสงหิรัญ 
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศิริวิริยะไพศาล 
  

1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
  

65 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท

78 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายชานน  คงสอน 
2. เด็กชายธิปกรณ์  วุ่นน้อย 

1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
2. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

3. เด็กชายพรหมวิศิษฐ์  สืบพันธ์ 
  

  

66 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 1. เด็กชายโชคดี  หนูแก้ว 
  

1. นายสมหมาย  ทองแป้น 
  

67 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.1-ม.3 

62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขไกรไทย  1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
  

68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่อง
จากภาพ) ป.1-ป.3 

63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต้องชู 
  

1. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
  

69 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 
บท) 
 ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีไทย 
2. เด็กหญิงศิริยากร  นาอุดม 
  

1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP  
ป.4-ป.6 

65.75 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีระสิน  เพ็ชรสุทธิ์ 
2. เด็กชายศรัณย์  คูงามมาก 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP  
ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 4 1. เด็กชายพลกฤต  ศุภศร 
2. เด็กชายรัตนกรณ์  นามสังข ์
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
  

72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.
1-ป.6 

65 ทองแดง 23 1. เด็กชายจักริน  หีบเพชร 
2. เด็กชายวิรากานต์  จิตรักษ์ 
  

1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
2. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  
ม.1-ม.3 

60 ทองแดง 12 1. เด็กชายจารุวิทย์  นาดอน 
  

1. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  

74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน
แบบเดินตาม ป.1-ป.3 

67 ทองแดง 20 1. เด็กชายธนภัทร  เสนทองแก้ว 
2. เด็กชายรัฐภูม ิ สายชล  

1. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว 
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
75 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม 
 ป.1-ป.3 

67.75 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อินทรวิสูตร์ 
  

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

76 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย  
ป.4-ป.6 

68.25 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขาวเรือง 
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  ปิตุเกษา 

1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
2. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์  

77 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ป.1-ป.3 

60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอภัชชญา เจี้ยว 
เห้ง 
2. เด็กชายเพชรฤทธิ์  ฤทธิปู่ 

1. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 

78 ภาษาต่างประเ
ทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด)  
ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 36 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อินมีศรี 
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนแก้ว 
  

1. นางมีนา  ทองประดับ 
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
  

79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
1-ป.3 

46 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายกฤษกร  ณะวิชา 
  

1. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
  

80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  
ป.1-ป.6 

35 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายชัยวิชญ ์ แดงรักษา  1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.

1-ป.3 
58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โยธา 

  
1. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
  

82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.
4-ป.6 

59 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายแทนไท  มีแก้ว 
  

1. นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
  

83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  
ป.4-ป.6 

35.5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขาวเรือง 
2. เด็กหญิงพรธีรา   สิกขาจารย์ 
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คงเอียด  

1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
  

84 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

43 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์   
สุวรรณมณ ี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองแก้ว  

1. นางปัทมา  ขาวเผือก 
2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
  

85 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการผูกเง่ือน 
เดินทรงตัวและโยนบอล  
ป.1-ป.3 

45.82 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกรสิรัศมิ์   หวัดแท่น 
2. เด็กหญิงประภัสสร  นุ่นสง 
3. เด็กหญิงพิณพักตร์  เล่ายิ้ว 
4. เด็กหญิงวิภาวี  ทองมุณี 
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  
 พรหมแก้ว 
6. เด็กหญิงเมธาพร  นานอน  

1. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
2. นายสมหมาย  ทองแป้น 
3. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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     8.1.3  สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 
ระดับชาติ (ภาคใต้) 
 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

72 เงิน 14 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

75 เงิน 20 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรบีัวลา 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 

3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
11 (8บท) ม.1-ม.3 

0 เข้าร่วม   1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ราชภักด ี 1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

4 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการท า
หนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 
 

69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรนิตา  หีบเพชร 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท 
Text Editor  
ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติคุณ 1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

6 เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  เซ่งเกลื่อน 1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 

7 เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายธัญเทพ  สิร ิ 1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 

8 เรียนรวม – 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ป.1-ป.6 

62 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์ 1. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
9 เรียนรวม – 

ภาษาไทย 
การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทรมน  กองแก้ว 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
 
 
 
 
 
 
 

10 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์ 1. นางสุภาวนีย ์ เตี้ยซี้ 
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บทท่ี 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้ใช้กระบวนการ SWOT Analysis มาใช้ในการประเมินสถานภาพของ
โรงเรียน เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางของการพัฒนา และก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการศึกษาและ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามขั้นตอนโดยปรากฏผลดังตาราง ดังนี้ 
 

1. ปัจจัยภายนอก 
 1.1  พฤติกรรมลูกค้า/ผู้รับบริการ  (Customer Behaviors : C) 
 โอกาส 

ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา  ให้ความร่วมมือกับการด าเนินการของ
สถานศึกษา  สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและข้อมูลของสถานศึกษาอย่าง
ครบถ้วน  โดยสถานศึกษามีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย  
 อุปสรรค 

ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง  
ผู้เรียนมาจากหลายท้องที่  มีสภาพครอบครัว  เศรษฐกิจ  และความรู้ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
 1.2  ด้านกฎหมาย-การเมือง  (Political-Legal : P) 
 โอกาส 

รัฐบาลมีการส่งเสริมการจัดการศึกษา  เช่น  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (งบเงินอุดหนุน)  นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  เช่น  โครงการคืนครูให้นักเรียน  และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเต็มที่ 
 อุปสรรค  
 นโยบายการเมืองท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา  มีการเปลี่ ยน
นโยบายบ่อยๆ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนผู้บริหาร  
 1.3  ด้านเศรษฐกิจ  (Econmic : E) 
 โอกาส 

รัฐบาลมีนโยบายด้านระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตร  และมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  ท า
ให้เกิการกระจายรายได้ในชุมชน 
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 อุปสรรค 

ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน  มีหนี้สิน  ประกอบอาชีพต่างถิ่น  และมีการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนน้อย 
 1.4  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social  cultural : S) 
 โอกาส 

ชุมชนมีการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา  ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ส่งผลต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้เรียน  และในชุมชนมีความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 อุปสรรค 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน  ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร  อีกทั้งผู้ปกครอง
บางส่วนเป็นคนต่างถิ่น  มีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง  จึงเกิดปัญหาการย้ายเข้าย้ายออกของผู้ เรียน  
สภาพแวดล้อมครอบครัวส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  ซึ่งส่งผลถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  ในเขตพ้ืนที่บริการมีสถานศึกษาทั้งของท้องถิ่นและเอกชนที่เอ้ือต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียน แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง  ส่งผลให้นักเรียนลดลง  ชุมชนโดยรอบสถานศึกษามีปัญหาด้านยา
เสพติดและอบายมุข 

1.5  ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
 โอกาส 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกและภายในองค์ กรอย่าง
เต็มที่  เช่น  สพฐ.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 อุปสรรค 

อุปกรณ์ท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 

 

2. ปัจจัยภายใน 
 2.1   ด้านโครงสร้าง/นโยบาย (Structure and Policy  Factors : S1) 
 จุดแข็ง 

มีการแบ่งงานตามกลุ่มงานที่ชัดเจนตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ยึด
หลักปฏิบัติงานแบบ PDCA  มีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน  และสอดคล้องกับนโยบายหลักของชาติ
และบริบทของชุมชน 
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 จุดอ่อน 
การก าหนดนโยบายของสถานศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรบางส่วน  การด าเนินงาน

บางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  เนื่องจากบุคลกรมีภาระงานมาก  และการ
กระจายงานบางอย่างยังไม่ทั่วถึง 
 2.2   ด้านการให้บริการและผลผลิต (Service  and  Products : S2) 
 จุดแข็ง 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นอย่าง
เหมาะสมและหลากหลาย  สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน  มีการให้บริการอาหารกลางวัน  อาหาร
เสริมนม  ประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง  มีการจัดหาและระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน  ศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ  และด าเนินชีวิต  มี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  และให้บริการ  รวมทั้งให้
ความร่วมมือในด้านต่างๆกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 
 จุดอ่อน 

ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนบางคนยังดูแลสุขอนามัยของ
ตนไม่ดีพอ  และผู้เรียนบางส่วนขาดความมีระเบียบวินัย  รวมทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

2.3   ด้านบุคลากร (Man : M1) 
 จุดแข็ง 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่  ในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีความสามารถเฉพาะด้าน สอนได้ตรงกับวิชาเอก 
นอกจากนั้นบุคลากรมีความร่วมมือในการท างาน เสียสละทุ่มเทด้วยก าลังกาย ก าลังใจ  สามารถท างานเป็น
ทีมอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียน
สนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  
บุคลากรและน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพทุกปีการศึกษา 
 จุดอ่อน 
 บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่งานของตนเอง  และมีภาระงานมากท าให้การ
ด าเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2.4   ด้านงบประมาณ  (Money : M2) 
 จุดแข็ง 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ท าให้การใช้
งบประมาณมีความโปร่งใส  มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  มีอิสระในการบริหารการเงิน  ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาได้ตามความต้องการ 
 จุดอ่อน 
 สถานศึกษาไม่มีแผนระดมทรัพยากรจากชุมชน  ท าให้ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอตาม
ความต้องการ  การเบิกจ่ายตามโครงการบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามขั้นตอน  ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน   
 2.5   ด้านวัสดุและอุปกรณ์  (Materials : M3) 
 จุดแข็ง 
 สถานศึกษามีสื่อ  อุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และ
เพียงพอ  สามารถน าไปสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อย่างทั่วถึง   
 จุดอ่อน 
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยยังขาดสื่อ  อุปกรณ์ส าหรับพัฒนาพัฒนาการ  เช่น  เครื่อง
เล่นสนาม  สื่ออุปกรณ์บางส่วนที่มีอยู่ในสภาพช ารุด  ไม่พร้อมใช้งาน  และไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน  การ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
สถานศึกษาขาดการวางแผนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมสื่อ  อุปกรณ์ที่ช ารุด     
 2.6  ด้านการบริหารจัดการ  (Management : M4) 
       จุดแข็ง 
 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล  โดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถ
ตรวจสอบได้  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน  
บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี    
 จุดอ่อน 
       การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามยังไม่ต่อเนื่อง 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในภาพรวม 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีสภาพปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคและมีสภาพปัจจัยภายในเป็นจุดแข็ง 
 

ผลการประเมินสถานภาพ 
 

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีสถานภาพอยู่ที่  Cash  Cows  คือ สถานศึกษามีสมรรถนะภายใน
เข้มแข็งแต่ขาดการสนับสนุนหรือไม่ได้รับความสนใจในการด าเนินกิจการจากชุมชน  หมายความว่า  
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองอยู่ในสถานะที่สามารถพัฒนาสมรรถนะภายในให้เข็มแข็งยิ่งขึ้นเพ่ือรอโอกาสที่
เหมาะสมในการพัฒนา  เพิ่มขยายเพ่ือจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

จุดแขง็ ( S ) จุดอ่อน ( W ) 
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วิเคราะห์สภาพปัจจัยที่มาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน(SWOT) 
 
  ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มี
การให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึง ได้รับการร่วมมือจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการตามนโยบาย มี
การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีการยืดหยุ่นได้ 
มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เรียน  โรงเรียนมีการ
บริการด้านการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานด้านผู้ เรียน โรงเรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการ และสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เข้มแข็ง มีโครงการกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้รับบริการใน
โรงเรียน บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงาน สอนได้ตรงกับวิชาเอก สามารถในการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู  บุคลากรและน าผลการประเมินมาพัฒนา
คุณภาพได้รับงบประมาณจัดสรรส าหรับด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็น
ระบบ  อาคารสถานที่  ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับความต้องการ และทันสมัย  ผู้บริหารมีการ
บริหารจัดการงานหลักทั้ง 4 ฝ่าย  มีการติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ   มีการกระจายอ านาจการท างานให้กับ
บุคลากรเป็นฝ่ายงาน ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากร 
 

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ชัดเจน  
นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่ อง  การ
ประสานงานในโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง 
การประชาสัมพันธ์แนะแนวสถานศึกษาให้แก่ผู้ที่
สนใจเข้ารับบริการน้อยไม่ทั่วถึงทุกคน ค่านิยมส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษานอกเขตพ้ืนที่
บริการและในเขตพ้ืนที่เมือง การย้ายเข้าและย้าย
ออกของนักเรียน  นักเรียนบางส่วนยังบกพร่อง
ด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและคุณธรรม
พ้ืนฐาน และด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลข
เป็น   ครูแต่ ละคนมีภาระงานมาก  ท า ให้
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม
ความสามารถ การระบุภาระขอบข่ายงานไม่
ชัดเจน ท าให้การท างานกระจุกอยู่ที่หัวหน้าฝ่าย
งาน ขาดการประสานงานที่ดี   การจัดสรร
งบประมาณในการผลิตสื่อและจัดซื้ออุปกรณ์ยัง
ไม่พอเพียง การจัดเก็บและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน พ้ืนที่ใช้สอยใน
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์มีจ ากัดและใช้ไม่คุ้มค่า  
ขาดการประชาสัมพันธ์และการวางแผนการ
ด าเนินงาน   การจัดการสารสนเทศในโรงเรียนไม่
เป็นระบบ  ระบบนิเทศติดตามงานไม่ต่อเนื่อง
เป็นระบบ 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
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โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
ชุมชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเอ้ือต่อการ
พัฒนาองค์กร มีการคมนาคมติดต่อสื่อสารที่สะดวก
และรวดเร็ว ประชากรยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี 
มีเครื่องอ านวยความสะดวกและสื่อเทคโนโลยี   มี
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ มีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (4G) ให้บริการ และมีบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  สภาพด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลาย มี
สถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมท าให้เกิดการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับประชากรในชุมชน มีสถาน
บริการทางด้านการเงิน การธนาคารเพียงพอ  รัฐบาล
ส่งเสริมให้มีรายได้โดยนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 
บาท  จากภาวะเศรษฐกิจถดถ่อย ท าให้ผู้ปกครองไม่
สามารถส่งบุตรหลานให้ไปเรียนโรงเรียนเอกชน
การเมืองการปกครองชุมชนมีการพัฒนาในแต่ละด้าน
อย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการบริหารงานที่มั่นคง 
ผู้น าท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนและมี
การพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเรียน เช่น นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นโยบาย
ส่งเสริมการศึกษา สร้างงบประมาณให้กับโรงเรียน 

สภาพแวดล้อมของชุมชนภายใต้ความเจริญทาง
สังคมอันรวดเร็วไม่มีความเข้มแข็ง การย้ายเข้า -
ออกของคนต่างถิ่นบ่อยครั้ง เกิดแหล่งอบายมุข
มากมาย  สถานภาพทางครอบครัวขัดแย้ง หย่าร้าง 
ขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลบุตรหลาน และ
ปัญหาการมีครอบครัวก่อนวัยอันสมควร  ขาดการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  มีโรงเรียนใกล้เคียงที่มี
คุณภาพทัดเทียมเป็นทางเลือก การใช้เทคโนโลยียัง
ขาดมาตรการควบคุมการใช้สื่ อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ทั้งในสถานที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยีของส่วนบุคคล 
ประกอบกับผู้ปกครองบางคนขาดความรู้และความ
เข้า ใจด้ านการใช้ประโยชน์และโทษของสื่ อ
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีไม่ตรงเป้าหมาย ใช้ในทาง
ลบ เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การเข้าเว็บไซด์ลามก  
ใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ดี ประเพณีนิยมใช้จ่ายเกิน
รายได้ มีเงินเหลือเก็บน้อย จากภาวะเศรษฐกิจถด
ถ่อยท าให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน นักเรียนในภาพรวม
ยากจนไม่มีทุนสนับสนุนในการเรียนท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องการระดมทุนการเมืองการปกครอง
ขาดความโปร่งใสในการท างาน นโยบายการเมือง
ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการของ
โรงเรียน    โรงเรียนกับองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ได้
ผสานความร่วมมือด้านการศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกัน นโยบายหักไม้เรียวครูส่งผลต่อการดูแล
นักเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผล
กับความต่อเนื่องทางนโยบาย 
 

 
 
 



60 
 

 

 

บทที่  3   
ทิศทางของสถานศึกษา  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองสร้างผู้เรียนคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นพลเมืองดีของชาติ  น้อมน า
ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
4.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
5.จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง 

 

เป้าประสงค์ (Goals)  
1.นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
3.นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
4.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติท่ีดี 
5.ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
6.ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

กลยุทธ์ (Strategic) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการ 
    ศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
   การศึกษา 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าขวัญโรงเรียน 
มีความรู้ คู่คุณธรรม น าชุมชน 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
 

 
 
 
 

สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  
กลยุทธ์(Strategic) 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
    เฉพาะกิจจัดหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  กลุ่ม 
   ชาติพันธุ์  กลุ่มท่ีด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่  
   ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น  พื้นที่สูง  ชายแดน  ชายฝั่ง 
   ทะเล  และเกาะแก่ง  ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความ  
   ต้องการ 
3. ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  ให้ 
    เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มี 
    ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการ- 
    ศึกษาเพ่ือการมีงานท า  (Career  Education) 

กลยุทธ์(Strategic) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
   การแข่งขัน   
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ    
    มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที 
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์(Strategic) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
   การแข่งขัน   
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ    
    มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที 
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

กลยุทธ์(Strategic) 
4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของ 
   ชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดี 
   ต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของ 
   ชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
5. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน 
   ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  น าไปสู่ 
   การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  มีสุข- 
    ภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
    ความสุข 
7. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ 
   พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
   ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

กลยุทธ์(Strategic) 
9. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา  น า Digital   
   Technology มาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  ความต้องการ  และ 
   ความถนัด  สร้างสังคมฐานความรู้  (Knowledge- 
   Based  Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง- 
   ตลอดชีวิต 
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา 
     ที่ผลิตครู  ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขา 
     วิชา  และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
11. พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุก 
     ประเภท  ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มี  
     ศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
12. น า Digital  Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้- 
     บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
     ทั้งระบบ 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

กลยุทธ์(Strategic) 
13. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอด- 
     คล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
14. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  และทุก- 
     ประเภท  ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  เพื่อ- 
     ให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเสมอกัน 
15. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา- 
     ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
16. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน  และสถาน- 
     ศึกษาอย่างเหมาะสม  เพียงพอ 
17. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษา  หน่วยงานทุก 
     ระดับน า Digital  Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือ 
     ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
18. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

กลยุทธ์(Strategic) 
19. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาค 
     ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
20. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ   
     น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษา 
     เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ 
     พ้ืนที ่
21. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน 
     และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  เพียงพอ 
22. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษา  หน่วยงานทุก 
     ระดับน า  Digital  Technology มาใช้ในการเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ  น าไปสู่ 
     การน าเทคโนโลยี Big  Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 
     ด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน  ข้อมูลครู  ข้อมูล 
     สถานศึกษา  ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่นๆท่ี 
     จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ- 
     จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม 
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

กลยุทธ์(Strategic) 
     สมรรถนะและความถนัด  และสามารถวิเคราะห์เป็น 
     ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
     ประเทศต่อไป 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ความส าเร็จตามกลยุทธ์ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 
กลยุทธ์ 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
2563 2564 2565 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

 

1.พัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองดีของชาติ 
 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 

100 100 100 

2.พัฒนานักเรียนให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกระดับ ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชีวิต 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง อาชญากรรม การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

70 80 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชมาธบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
2.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 
 
 

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษา  
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในระดับต่างๆ 

 
 

 

70 
 

70 
 
 
 

75 
 

80 
 
 
 

80 
 

90 
 
 
 

3.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

1. พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
ทุกระดับการศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 

70 
 

80 
 

90 
 

2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีทักษะการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 

80 90 100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
3.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

2. พัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพของนักเรียน 

1.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ในการทดสอบความสามารถในการอ่าน
การเขียน(RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

3 3 3 
 
 
 
 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนชั้น ป.3 ในการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ(Nation Test : 
NT) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3 3 3 
 
 
 
 
 

3.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O – NET) นักเรียนชั้น ป.  6 ชั้น และม.3 เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 - ป.6 
 - ม.3 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
3 
3 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
3.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

2. พัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพของนักเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง 

 - ป.6 
 - ม.3 

 
 
 

75 
80 

 
 
 

80 
85 

 
 
 

85 
90 

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

 - ผู้พิการ 
 - ผู้ด้อยโอกาส 
 - ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 

100 
100 
100 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติท่ีดี 100 100 100 

3. น าสื่อและเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนทุกระดับ 
การจัดการศึกษา 

1. ร้อยละของการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

100 100 100 
 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
 3. น าสื่อและเทคโนโลยี

มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนทุกระดับ 
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย 

100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

100 100 100 

3. น าสื่อและเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนทุกระดับ 
การจัดการศึกษา 

1. ร้อยละของการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย 

100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

100 100 100 

4. พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น  
“Coach”  ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

100 100 100 

2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 100 100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
4.เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

 

1. ส่งเสริมประชากรวัย
เรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับ 
บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

2. สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน 
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
 3. ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

 

100 100 100 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

100 100 100 
 

 

5.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างจิตส านึกรัก
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
และน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินวิถีชีวิต 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม และ
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฎิบัติ 

100 100 100 

2.ส่งเสริมแนวทางการ
จัดการเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

80 90 100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
 3.ส่งเสริมการจัด

การศึกษาท่ีพัฒนา
กระบวนการคิด สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ จากขยะ เศษ
วัสดุเหลือใช้และสามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ มาแปร
รูปน ากลับมาใช้ใหม่   

80 90 100 
 
 
 
 
 

 
6.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

1. มีระบบบริหารการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับผลการประเมินการด าเนินงานการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
2. ระดับผลการประเมินการด าเนินงานการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียน 
3. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการนิเทศก ากับติดตาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ดีมากที่สุด 
 

ดีเยี่ยม 
 

90 

ดีมากที่สุด 
 

ดีเยี่ยม 
 

100 

ดีมากที่สุด 
 

ดีเยี่ยม 
 

100 
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กลยุทธ์ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2563 2564 2565 
 2. มีการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม 

1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

90 
 

70 
 

70 

100 
 

80 
 

80 

100 
 

100 
 

100 
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 บทที่ 4  
โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
ตารางสรุปโครงการจ าแนกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์   โครงการ  
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขัน   

โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ 
โครงการการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรํวม 
โครงการพัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎ 

3. พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
โครงการสํงเสริมและพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู๎ 
โครงการคํายพัฒนาอัจฉริยภาพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาห๎องสมุดสูํการเรียนรู๎ 
โครงการเปิดบ๎านวิชาการ 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริม(นม) 
โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎เรียน 
โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง 

5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   

โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
โครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
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กลยุทธ์  โครงการ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่
มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

1 . โ คร งก าร โ ร ง เ รี ย น
คุณธรรม 
 

1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. เข๎าวัดทุกวันพระ 
3. สวดมนต์สุดสัปดาห์/วันพระ 
4. เข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
5. ความดีที่ฉันท า 
6. ต๎นไม๎แหํงความรู๎ 
7. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
8. เด็กดีศรีรํมเมือง 

113,650  113,650  113,650  บริหารงาน
ทั่วไป 

2. โครงการเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

1. เลือกตั้งสภานักเรียน 
2. อบรมสภานักเรียน 
3. วันส าคัญของชาติ 
4. วันไหว๎ครู 

50,000 50,000 50,000 บริหารงาน
ทั่วไป 

3.โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 

1. ห๎องเรียนสีขาว 
2. คัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา 
3. ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด 
4. MOUภาคีเครือขําย 
5. สร๎างความรู๎ ความตระหนักโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

57,500 57,500 57,500 บริหารงาน
ทั่วไป 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

3. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข (ตํอ) 

6. เต๎นแอโรบิคทุกวันพุธ 
7. สัปดาห์ดนตรี กีฬา 
8. ประกวดรีวิวประกอบเพลง 

57,500 57,500 57,500 บริหารงาน
ทั่วไป 

2.สํ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
การศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

4. โครงการสํงเสริม
ศักยภาพผู๎เรียนสูํความ
เป็นเลิศ 

1. งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต๎) 
3. แขํงขันทักษะวิชาการกับหนํวยงานอื่นๆ 
4. คํายพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
5. การแขํงกีฬาเครือขํายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ 
6. แขํงขันกีฬากับหนํวยงานอื่นๆ 
7. สํงเสริมความสามารถด๎านดนตรี 
8. รํมเมือง singing contest 
9. สํงเสริมความสามารถด๎านนาฏศิลป์ 

269,740 269,740 269,740 บริหาร
วิชาการ 

2. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

5.โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรํวม 

1. ครูผู๎สอนจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านการอําน การเขียนและการคิดค านวณ 
เพ่ือให๎นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ทุกคนได๎รับ
การพัฒนาทักษะ 3 ด๎าน  

6,000 6,000 6,000 บริหาร
วิชาการ 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
2. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

5.โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรํวม 
(ตํอ) 

2. ครูผู๎สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให๎ทราบถึงระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแตํละคน ในการพบแพทย์ตํอไป 
3. ครูผู๎สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  ที่เหมาะสมตํอพัฒนาการและ
ความต๎องการพิเศษของเด็ก แตํละคน และเพ่ิมศักยภาพใน
การเรียนการสอนเด็กพิเศษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ทุกคน ได๎รับ
การพัฒนาทักษะในด๎านการอําน การเขียน และการคิด
ค านวณ ทั้ง 3 ด๎าน ได๎รับการพัฒนาทางด๎านการอําน การ
เขียน และการคิดค านวณ อยํางเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
5. จัดอบรมสัมมนาให๎ความรู๎ ความเข๎าใจกับผู๎ปกครองของ
นักเรียนพิเศษเรียนรํวมทุกคน เกี่ยวกับนักเรียนรํวม 

6,000 6,000 6,000 บริหาร
วิชาการ 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
2. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

6. โครงการพัฒนาทักษะ
การอํานออกเขียนได๎ 

1. คลินิกภาษา 
2. สอนเสริมเติมความรู๎ 
3. คํายสร๎างสรรค์การอํานเขียน 

16,000 16,000 16,000 บริหาร
วิชาการ 

3. พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

1. หนูน๎อยสุขภาพดี 
2. บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย 
3. จัดซื้อวัสดุการศึกษาปฐมวัย 
4. การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

40,000 40,000 40,000 บริหาร
วิชาการ 

3. พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

8 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 

1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
2. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
3. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  
7. กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
8. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
9. ตํอเติมเสริมปัญญา (ป.3 ป.6 และ ม.3) 

305,892.49  305,892.49  305,892.49  บริหาร
วิชาการ 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
3. พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

8 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  (ตํอ) 
 

10. คํายแรมคืนลูกเสือ 305,892.49  305,892.49  305,892.49  บริหาร
วิชาการ 

3. พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

9. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาสื่ อ  เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ 

1. สํงเสริมการสร๎างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 

55,500 55,500 55,500 บริหารงาน
วิชาการ 

3. พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

10. โครงการคํายพัฒนา
อัจฉริยภาพ 

1. คํายสร๎างสรรค์วรรณศิลป์ 
2. R.M. Science Camp 
3. Check in ถิ่นตรัง 
4. คํายกีฬาพัฒนาสูํอาชีพ 
5. English Camp 
6. Math Camp 
7. คํายสร๎างสรรค์งานศิลป์ 
8. คํายงานประดิษฐ์ คิดสร๎างสรรค์ 

91,600 91,600 91,600 บริหาร
วิชาการ 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
3. พัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

11. โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1. อบรมพัฒนาในวิชาชีพ 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต๎) 
3. กิจกรรมสํงเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

127,460 127,460 127,460 บริหารงาน
บุคคล 

4. เพ่ิมโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

12. สํงเสริมนิสัยรัก

การอํานและพัฒนา

ห๎องสมุดสูํการเรียนรู๎ 

1. ยอดรักนักอําน 
2. ยุวบรรณารักษ์ 
3. รถเข็นความรู๎สัญจร 
4. ภาษาไทยนํารู๎ 
5. หนังสือท ามือ 
6. นิทานพาเพลิน 
7. เปิดพจนานุกรม 
8. ป้ายขําวสารความรู๎ 

40,000 40,000 40,000 บริหาร
วิชาการ 

4. เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึง
บริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
มีมาตรฐาน  และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

13. โครงการเปิดบ๎าน

วิชาการ 

1. นิทรรศการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และระดับปฐมวัย 
2. การแขํงขันทักษะวิชาการ 
3. การแสดงความสามารถของนักเรียน 

45,000 45,000 45,000 บริการ
วิชาการ 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
4. เพ่ิมโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

14. โครงการอาหาร

กลางวัน 

1. จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียน 564,000 564,000 564,000 บริหารงาน
ทั่วไป 

4. เพ่ิมโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

15. โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
 

1. จัดนมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุงให๎นักเรียน  ในวันเปิดเรียน

และนมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดกลํองในวันปิดภาคเรียนที่  

288,502.92 288,502.92 288,502.92 บริหารงาน
ทั่วไป 

4. เพ่ิมโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

16. เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎เรียน 

1. ปฐมนิเทศ 

2. ปัจฉิมนิเทศ 

3. สํงเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต 

4. เยี่ยมบ๎านนักเรียน 

5. แนะแนวเพื่อชีวิต 

6. ขับขี่ปลอดภัย 

7. ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

123,500 123,500 123,500 บริหารทั่วไป 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
4. เพ่ิมโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

16. เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎เรียน 

(ตํอ) 

8. ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 
9. ประชุมผู๎ปกครอง/ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 

123,500 123,500 123,500 บริหารทั่วไป 

4. เพ่ิมโอกาสในการ
เขา๎ถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

17. โครงการเรียนรู๎สูํ

โลกกว๎าง 

1. การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
-ชั้นอนุบาล 
2. การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
-ชํวงชั้นที่ 1 
3. การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
-ชํวงชั้นที่ 2 
4. การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
-ชํวงชั้นที่ 3 

167,010 167,010 167,010 บริหารงาน
ทั่วไป 

5. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

18. โครงการสํงเสริม

คุณภาพชีวิตด๎วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ศึกษาดูงาน 
2. ตลาดนัดนักเรียน 
3. อบรมให๎ความรู๎นักเรียน 
4. ธนาคารโรงเรียน 

33,910 33,910 33,910 บริหารงาน
ทั่วไป 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
5. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

19. โครงการ

เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

1. การคัดแยกขยะ 
2. อบรมให๎ความรู๎และรํวมรณรงค์คัดแยกขยะ 
3. ถุงนมรีไซเคิล 

28,000 28,000 28,000 บริหารงาน
ทั่วไป 

5. สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

20. โครงการวิถีเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวัน 

1. การเลี้ยงปลา 
2. การเพาะเห็ด 
3. การท าน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก 
4. การปลูกผักปลอดสารพิษ 
5. การปลูกมะนาวในทํอซีเมนต์ 

31,045.45  31,045.45  31,045.45  บริหารงาน
ทั่วไป 

6. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการศึกษา
ตามระบบการประกัน                                  
คุณภาพการศึกษา 

21. โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

1. วารสาร 
2. ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 
5. กีฬาสัมพันธ์ชุมชน 

31,000 31,000 31,000 บริหารงาน
ทั่วไป 
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  บทที่ 5 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 
 ได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผล การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ใน 3 ลักษณะ คือ 
 1.  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานระหว่างด าเนินการ 
 2.  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานหลังเสร็จสิ้นโครงการแต่ละโครงการ 
 3.  การรายงานผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการทุกโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 
 การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการตามหลักการวัดและประเมินผลแนวใหม่   ที่เน้น
ผลส าเร็จของการด าเนินงานเป็นส าคัญ (Performance Evaluation) โดยใช้เทคนิค การวัดผลเชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard : BSC) ครอบคลุมเป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 6 ข้อ  ตามที่ก าหนดไว้ ในบทที่ 3 ทั้ง
ที่จะด าเนินการวัดและประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพในแต่ละชั้นและสรุปผลการด าเนินโครงการใน
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แผนก ากับติดตาม  ประเมินผล 

 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วัน เดือน 
ปี ท่ีติดตาม 

ผู้ติดตาม 

กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานทั่วไป 25,400 ตุลาคม  

2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

2. เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

บริหารงานทั่วไป 50,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

3. สถานศึกษาสีขาวปลอด              
ยาเสพติดและอบายมุข 

บริหารงานทั่วไป 57,500 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

สู่ความเป็นเลิศ 
บริหารงานวิชาการ 269,740 

 
ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

5. การจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม 

บริหารงานวิชาการ 6,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

6. พัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ 

บริหารงานวิชาการ 16,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วัน เดือน 
ปี ท่ีติดตาม 

ผู้ติดตาม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
7. พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 
 

บริหารงานวิชาการ 40,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

8. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

บริหารงานวิชาการ 305,892.49 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

9. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 

บริหารงานวิชาการ 55,500 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

10. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ บริหารงานวิชาการ 91,600 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

11. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บริหารงานบุคคล 127,460 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล 

12. ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนา
ห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 

บริหารงานวิชาการ 40,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
13. เปิดบ้านวิชาการ บริหารงานวิชาการ 45,000 ตุลาคม  

2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วัน เดือน 
ปี ท่ีติดตาม 

ผู้ติดตาม 

14. อาหารกลางวัน บริหารงานวิชาการ 564,000 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หวัหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

15. อาหารเสริม(นม) บริหารงานวิชาการ 288,502.92 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 

16. เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน 

บริหารงานทั่วไป 123,500 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

17. เรียนรู้สู่โลกกว้าง บริหารงานทั่วไป 167,010  ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
18. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารงานทั่วไป 33,910 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

19. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป 28,000 
 

ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 

20. วิถีเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน 

บริหารงานทั่วไป 31,045.45 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วัน เดือน 
ปี ท่ีติดตาม 

ผู้ติดตาม 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
21. สานสัมพันธ์ชุมชน บริหารงานทั่วไป 31,000 

 
ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2565 

เดือนละ
ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 

นายสถาพร  ไทยกลาง            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
นายศักลพงษ์  เซ่งฮ่อ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 

บรรณาธิการกิจ 
 
นายสถาพร  ไทยกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 
 

พิมพ์/จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 
 
นายสถาพร  ไทยกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นางรสสุคนธ์  โยธา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางมีนา  ทองประดับ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวปริชญา  นะนุ่น   ครู โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  ครู โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
  

 
 



 

 

 

 

 

โรงเรยีนวดัเจรญิรม่เมือง 
หมูท่ี ่ 8   ต าบลกะลาเส  อ าเภอสเิกา   จังหวดัตรงั 

โทร. 075-293013   โทรสาร  075-293013 
   


