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ค ำน ำ 
 

ปัจจุบันสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการพัฒนางานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
สังคมปัจจุบันสารสนเทศมีความซับซ้อนและหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งข้ึน 

สารสนเทศของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านที่เก่ียวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
จัดการ การจ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกนักเรียนเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผน และปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนสามารถท าให้สารสนเทศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

หวังว่าสารสนเทศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครู
และผู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะอันจะท าให้สารสนเทศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทางผู้จัดท ายินดีที่
จะรับข้อเสนอนั้น เพ่ือปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ใด้ดีสมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป 

 
 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน 
           โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนราชการ     โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา 
ที่  ………………   วันที่    1  กรกฎาคม  2561 
เรื่อง     รายงานการด าเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศโรงเรียน 
 

 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
 
   เนื่องด้วยฝ่ายงบประมาณ  โดยงานแผนงานของโรงเรียน มีนโยบายให้สรุปงานตามโครงการ 
ที่รับผิดชอบ บัดนี้การจัดท าโครงการศูนย์สารสนเทศของโรงเรียน ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในภาพรวม
ของโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบ  
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 ลงชื่อ        ลงชื่อ 
        (นางสาวเยาวภา  เอ่ียมก าแพง)         (นางสาวมาณี  คุสิตา) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ          หวัหน้างานศูนย์สารสนเทศโรงเรียน 
 
 เสนอผู้อ านวยการ                                                                    
  

 ตรวจแล้วถูกต้อง               ทราบ             
 ด าเนินการต่อไป                                                  เห็นชอบ ............................ 
 อ่ืน ๆ .....................................         อ่ืน ๆ  ...............................   
      ..............................................     ......................................... 
                 
      ..............................................                         ......................................... 

              (ว่าที่ร้อยตรีประชา  พรชัยกุล)                        ( ดร.ภิรมย์  ลี้กุล ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล              ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
         …….  /  ………  /  …....           …….  /  ………  /  …....         
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรงำนสำรสนเทศของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
โดยใช ้WANGCHANMODEL 

หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น 

ปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่
เชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์กรนั้น สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อการบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะท าให้การตรวจสอบข้อมูล การ
เรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์
ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานสารสนเทศของโรงเรียน ได้น ารูปแบบการท างาน 
WANGCHAN MODEL มาใช้ในการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

W  = Whole  Data 
A  = Analysis 
N  = Nice  Plan 
G  = Good  Working 
C + H  = Check 
A  = Action  
N  = New  information 
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ขั้นตอนกำรท ำงำน 
1.  W =  Whole  Data 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1.  ศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2.  ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา   
3.  ศึกษาแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 

2. A = Analysis 
น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม  แยกแยะ และโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์  SWOT  เพ่ือจุดแข็ง  จุดอ่อน  

โอกาส  และอุปสรรค 
วิเครำะห์จุดแข็ง   
 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

2. กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA ON WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  
และข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน รวมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

3. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจงานสารสนเทศโรงเรียนวังจันทร์วิทยาอย่าง 
น้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 

วิเครำะห์จุดอ่อน   
- โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่

ครอบคลุมทุกด้ำน 
 

  3.  N = Nice  Plan 
    การด าเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชุมครูในงานสารสนเทศเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  
3. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  ประมวลผล 
4. จัดท าโฮมเพจน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือเผยแพร่  
5. จัดท าปรับปรุงข้อมูลด้าน ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผล 
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4.  G =   Good  Working 
 ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 

ที ่ รำยกำรกิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูในงานสารสนเทศเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 60 นางสาวมาณี  คุสิตา  
และคณะ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ต.ค. 60 นางสาวมาณี  คุสิตา 
และคณะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  ประมวลผล ก.พ. 61 นางสาวมาณี  คุสิตา 
 และคณะ 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผล 

มี.ค. 61 นางสาวมาณี  คุสิตา 
 และคณะ 

                   

5.  C + H = Check 
การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม สารสนเทศของโรงเรียนตามฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและบุคคล  , กลุ่มบริหารงานวิชาการ และ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

6.  A    =   Action  
   จากผลการประเมินขั้น  Check พบว่า การจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 

2557 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 89.66  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรมีการติดตามการจัดท าสารสนเทศของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนร้อยละ 100 

7.  N    =    New information 
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส ารวจการได้มีการจัดท าสารสนเทศของโรงเรียนให้

ครบถ้วนและครอบคลุมทุกด้าน 
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 ข้อมูลทั่วไปของสถานศกึษา 
 สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตาม        

โครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 
 สภาพชุมชนโดยรวม 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2523  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอวังจันทร์ แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2523 โดยม ี ก านันธวัชชัย  ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจ านวน 40 ไร่ 43.4     
ตารางวา   
 เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง โดยมีพระส าอางค์  พุทธสโร  เจ้าอาวาส ในขณะนั้นช่วย
อุปการะสถานที่เรียน  มีนายอุทัย รัตนพงศ์ เป็นครูใหญ่ คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในปีการศึกษา 2532 
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  ได้เปลี่ยนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองเขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนมา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
เมื่อนับอายุจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา มีอายุรวม 37 ปี 
 เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน 
 - ต าบลวังจันทร์ 
 - ต าบลชุมแสง 
 - ต าบลป่ายุบใน 
 - ต าบลพลงตาเอี่ยม 
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อักษรย่อ  ว.จ.ว. 
ที่ตั้ง    316  ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210 
โทรศัพท์    0-3866-6247  โทรสาร 0-3866-6247 
E-mail    WANGCHAN_SCHOOL@HOTMAIL.COM   
Website  http://www.wangchan.ac.th 
พื้นที่     40  ไร่  43.4  ตารางวา   
วันสถำปนำ  วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2523   
ตรำประจ ำโรงเรียน     รูปดวงจันทร์มีรัศมีครึ่งดวงอยู่เหนือตัว ว.จ.ว.  อยู่ภายในดอกจันทร์ 
สีประจ ำโรงเรียน  เขียว หมายถึง   ความเจริญงอกงาม   ความสงบ 
   ขาว หมายถึง   ความบริสุทธิ์   ความสะอาด  ความจริงใจ 
ปรัชญำ   “ คิดได้  ท าได้  ใช้ปัญญา” 
คติพจน์   ป     า  โลกส มิ  ปช โชโต     ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
ค ำขวัญของโรงเรียน “มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม” 
เพลงประจ ำโรงเรียน เพลงมาร์ช ว.จ.ว. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นพิกุล 
ห้องเรียน   ม.ต้น  8-8-8  ม.ปลาย 6-6-6 
จ ำนวนห้องเรียน  42  ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน  1,569  คน * 
จ ำนวนครูและบุคลำกร 69  คน * 
จ ำนวนพนักงำนรำชกำร 2 คน * 
จ ำนวนครูอัตรำจ้ำง 9  คน * 
จ ำนวนครูต่ำงชำติ 4  คน * 
จ ำนวนลูกจ้ำง  14  คน * 
หลักสูตร   ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระ 
   การเรียนรู้ความเป็นสากล 
 
หมำยเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 60 
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พุทธศักรำช 2523  จนถงึปัจจุบัน 
ภำพประกอบ รำยนำมผู้บริหำร ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 

 
 
 
 

นายอุทัย  รัตนพงศ์ 2523 - 2534 

 
 
 
 

นายสมคิด  สุทธิศรี 2534 - 2542 

 
 
 
 

นายสุพจน์  เบญจามฤต 2542 – 2546 

 
 
 
 

นายบุญเกิน  ลอยแก้ว 2546 - 2542 

 
 
 
 

ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล 2542 – 2558 

 
 
 
 

นายธวัชชัย  สุวรรณนาคะ 2558 – 2559 

 
 
 
 

ดร.ภิรมย์  ลี้กุล 2559 – ปัจจุบัน 
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แผนที่ตั้งโรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 
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วิสัยทัศน์ 

 สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานระดับ
สากล 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และอาชีพ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที่มีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพ่ือ

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ 
7. ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถใน

การสื่อสารได้ 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์ 

1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถใน
การแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติ  

2. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐาน 
ความเป็นไทย  
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4. ครู และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. นักเรียนมีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ 
7. นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการสื่อสาร 
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมมำตรฐำนสำกล  
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพ่ือเข้าสู่ระดับประเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำรงชีวิต  

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  
2. พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ  
3. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
5. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
6.  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ 
 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูมืออำชีพ ให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนสำกล  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
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2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4. บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือ กับชุมชนและโรงเรียน
เครือข่ำย ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

1.  พัฒนาระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.  ประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย  
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. แต่งกายดี  
3. มารยาทงาม  
4. สุขภาพดี  
5. มีความเป็นไทย  

 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

                   ผู้เรียนมีวินัย  
 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
                    ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
 
 

อัตลักษณ์ โรงเรียน 
ยิ้ม  ไหว้   ทักทาย 

 
อัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน 

           - มีวินัย 
           - ซื่อสัตย์ 
           - มีความรับผิดชอบ  
           - พอเพียง 
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โรงเรียนวังจันทร์วิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ  
ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อาศัยหลักการ “ทุกภาค
ส่วนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในลักษณะการกระจายอ านาจ หรือรูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School  Base  Management  : SBM )”ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (Participative Management) ใช้ค าย่อว่า PM โดยประกอบด้วย  ความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน
จนบรรลุวัตถุประสงค์  การประสานงาน และความรับผิดชอบในภาระงานที่รับมอบหมายจนส าเร็จและมี
เทคนิคการบริหารโดยใช้ “WANGCHAN MODEL”เป็นรูปแบบการบริหารและท างานที่ประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

๏ งานพัฒนาหลักสูตร         
๏ งานวัดผลประเมินผล 

๏ งานวิจยัเพื่อพัฒนา การ
เรียนการสอน 

๏ งานพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู ้
๏ งานนิเทศการศึกษา   
๏ งานแนะแนว 

๏ งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

๏ งานจัดการเรียนการสอน 

๏ งานพัฒนาสื่อเพื่อ
การศึกษา 

๏ งานส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 

๏ งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๏ งานทะเบียนนักเรียน 

๏ งานศูนย์คอมพิวเตอร ์

๏ งานโสตทัศนศึกษา 

๏ งานห้องสมุด 

 

๏ งานนโยบายและ
แผนงาน 
๏ งานการเงิน 

๏ งานพัสดุ 

๏ งานควบคุมภายใน 

 

๏ งานวางแผนอัตราก าลัง 

๏ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๏ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การสอน 

๏ งานส่งเสริมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

๏ งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บุคคล 

๏ งานศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 

๏ งานหัวหนา้ระดับ 

๏ งานอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 

๏ งานยานพาหนะ 

๏ งานอนามยั 

๏ งานคุณธรรม จริยธรรม 

๏ งานประชาธิปไตยและ
สมัชชานักเรียน 

๏ งานโภชนาการ    

๏ งานทุนการศึกษาและ
สวัสดิการ    

๏ งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณฯ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 
 
 
 

นายปรีชัย  ชุ่มบุญยืนยง 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

นางพัชรี  ยืนหยัดชัย 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 

 
 

พระครูวิเศษศุภกิจ 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 

 
 
 

นายนิติพัฒน์  ยุทธเจริญกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายธงชัย  บุญก่อเกื้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายประสาน   ขาวสะอาด        
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายเอกชัย  ขาวสะอาด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายศรีชัย  กิติกรเศรษฐ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายด ารงศักดิ์  กิติกรเศรษฐ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ร.ต.ต.อนันต์  บุญสนธ ิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

จ่าเอกปัญญา  ธนาภรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายเจน  จันทร์ประทุม 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

 
 
 

นางปราณี  วิโนทพรรษ์ 
ผู้แทนครู 

 
  
 

ดร.ภิรมย์  ลี้กุล 
กรรมการและเลขานุการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 ด.ต.พงษ์ศักดิ์  รัตนะ นายกสมาคม 
2 นายภานุพงษ์  มากอยู่ดี    อุปนายก 
3 นายมนัส  สมศักดิ์   อุปนายก 
4 นายเรวัต  แสงวารินทร์ อุปนายก 
5 นางสุภาพร  วัฒนธัชพงศ์  เหรัญญิก 
6 นายชัยยันต์  ถวิล   ปฏิคม 
7 นายลือชาย  บัวนาค ปฏิคม 
8 นายทรงฤทธิ์  ยุติธรรม    ปฏิคม 
9 นายขวัญยืน  สีอ่อน   ปฏิคม 
10 นายชาญชัย  เจตะวัฒนะ   ปฏิคม 
11 นายจ านงค์  มีลาภ ปฏิคม 
12 นางสาวปราณี  ขันที   นายทะเบียน 
13 นางจิตรวี  พันธ์โยศรี   ประชาสัมพันธ์ 
14 นายมนต์ชัย  โรจน์วัฒนบูลย์ เลขานุการและประชาสัมพันธ์ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

21 

 

 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนตลาด มีประชากรประมาณ 3,400 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดกับตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย,บริการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ มีศาสนาคริสต์บางส่วน ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  วิ่งควาย  
สงกรานต์ และลอยกระทง 
 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ปริญญาตรี อาชีพหลักคือ 
ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  160,000 
บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 
 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกำส   
  - สภาพสังคมมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีสภาพการเป็นสังคมญาติพ่ีน้อง และมีพ้ืนที่นอกเขต
บริการโรงเรียน ได้แก่ พ้ืนที่ต่างต าบล อ าเภอ ที่น านักเรียนมาเรียนร่วม 
  - ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นของประชากรวัยเรียน   
  - สภาพการคมนาคม  มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน โดยมีผู้ปกครองมาส่ง และ
รถยนต์รับส่งนักเรียนประจ า  
  - โรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร ได้แก่ สวนยางพารา สวนผลไม้  อาชีพหลัก 
คือ การท าสวนยางพารา  การท าสวนผลไม้  และรับจ้าง   
  - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาวันลอยกระทง 
วันสงกรานต์ เป็นต้น 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภายนอกส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการศึกษา  ส่งผล
ให้โรงเรียนมีทรัพยากรจัดการศึกษา 
  ข้อจ ำกัด 
  - การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองในการประกอบอาชีพตามฤดูกาลและการอพยพมาใช้แรงงาน
ของผู้ปกครอง  ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องย้ายนักเรียนตามไปด้วย 
  - ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกัน  ท าให้นักเรียนมีปัญหา ไม่มีคนดูแลต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย  
หรือญาติ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - การแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่น ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
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 ข้อมูลพื้นฐานนักเรยีน 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีน 
 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รียน 
 ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน 
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0
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ชำย หญิง ชำย หญิง

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนนักเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2560

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

 

 
1. ข้อมูล จ ำแนกนักเรียนตำมเพศ และช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ  2559 – 2560 

ชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ม.1 8 179 165 344 8 138 168 306 
ม.2 8 154 165 319 8 177 161 338 
ม.3 8 150 158 308 8 155 156 311 
ม.4 6 95 141 236 6 75 118 193 
ม.5 6 98 119 217 6 85 136 221 
ม.6 6 93 132 678 6 91 109 200 
รวม 42 769 880 1,649 42 721 848 1,569 

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน  2560 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 
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2. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภท ระดับชั้นเรียน  
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
เด็กยากจน 194 172 366 129 187 316 323 359 682 

รวม 194 172 366 129 187 316 323 359 682 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24%

26%

50%

แผนภูมินักเรียนด้อยโอกำส 
แยกตำมประเภทเด็กยำกจน

รวมทั้งหมด ชาย

รวมทั้งหมด หญิง

รวมทั้งหมด รวม
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3. ข้อมูลนักเรียนพิกำรรำยโรงเรียน จ ำแนกตำมประเภทกำรพิกำร  
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ความพิการทางการได้ยิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ความพิการร่างกายและ
สุขภาพ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ความพิการทางการออทิสติก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

ชาย หญิง รวม

รวมทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนพิกำรรำยโรงเรียน 
จ ำแนกตำมประเภทกำรพิกำร 

ความพิการทางการได้ยิน

ความพิการร่างกายและสุขภาพ

ความพิการทางการออทิสติก

รวม
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4. ข้อมูลนักเรียนแยกตำมสัญชำติ จ ำแนกตำมระดับชั้น 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ไทย 478 489 967 261 378 639 739 867 1,606 
กัมพูชา 2 1 3 0 0 0 2 1 3 
พม่า 1 5 6 0 0 0 1 5 6 
ลาว 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

รวม 481 495 976 261 379 640 742 874 1,616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 500 1000 1500 2000

ชาย

หญิง

รวม
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มด

ข้อมูลนักเรียนแยกตำมสัญชำติ 
จ ำแนกตำมระดับชั้น

รวม

ลาว

พม่า

กัมพูชา
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5. ข้อมูลนักเรียนขำดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน และอำหำรกลำงวัน 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
เครื่องแบบนักเรียน 313 315 628 241 301 515 527 616 1,143 
เครื่องเขียน 317 304 621 208 289 497 525 593 1,118 
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) 267 265 532 198 278 476 465 543 1,008 
อาหารกลางวัน 274 268 542 208 283 491 482 551 1,033 
ขาดแคลน 3 รายการหรือ
มากกว่า 

268 262 530 199 268 467 467 530 997 

รวม 350 338 688 231 333 564 581 671 1,252 
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ชาย หญิง รวม

รวมทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนขำดแคลนเครื่องแบบนักเรียน 
เครื่องเขียน และอำหำรกลำงวัน

เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องเขียน

แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)

อาหารกลางวัน

ขาดแคลน 3 รายการหรือ
มากกว่า

รวม



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

28 

 

6. ข้อมูลนักเรียนแยกตำมศำสนำ 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
พุทธ 480 490 970 261 378 639 741 868 1,609 
อิสลาม 1 3 4 0 0 0 1 3 4 
คริสต์ 0 2 2 0 1 1 0 3 3 

รวม 481 495 976 261 379 640 742 874 1,616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 500 1000 1500 2000

ชาย

หญิง

รวม

รว
มท

ั้งห
มด

ข้อมูลนักเรียนแยกตำมศำสนำ

รวม

คริสต์

อิสลาม

พุทธ



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

29 

 

7. ข้อมูลนักเรียนน้ ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มำตรฐำน 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 25 23 48 13 27 40 38 50 88 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 37 17 54 7 8 15 44 25 69 
น้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ ์ 11 7 18 1 6 7 12 13 25 
น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 116 111 227 62 84 146 178 195 373 
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 90 113 203 37 87 124 127 200 327 
น้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 45 51 96 15 37 52 60 88 148 
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 340 361 701 186 268 454 526 629 1,155 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 354 365 719 217 284 501 571 649 1,220 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 272 290 562 160 216 376 432 506 938 

รวม 481 495 976 261 379 640 742 874 1,616 
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8. ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ห่ำงเกิน 8 กิโลเมตร จ ำแนกตำมกำรเดินทำง 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 
กิโลเมตร 

301 275 576 179 248 427 480 523 1,003 

เดินเท้า 3 2 5 2 2 4 5 4 9 
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 90 69 159 77 95 172 167 164 331 
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้
พาหนะ 

208 204 412 100 151 251 308 355 663 

รวม 481 495 976 261 379 640 742 874 1,616 
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9. ข้อมูลนักเรียนพักนอน  
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
บ้านพักนักเรียน/หอนอน 9 20 29 12 12 24 21 32 53 
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มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

รวม

10. ข้อมูลสถิติกำรเข้ำรับบริกำรห้องพยำบำลของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560  
อำกำร พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รวม 

ปวดศีรษะ 21 90 69 115 84 7 66 52 67 571 
ไข้หวัด 2 16 12 30 23 2 21 24 6 136 
ปวดฟัน 2 7 3 2 - 1 2 1 2 20 
ปวดท้อง 21 60 40 52 40 2 52 35 31 333 
ท้องเสีย 1 6 3 4 7 - 3 5 7 36 
ปวดรอบเดือน 4 10 15 14 15 2 12 3 9 84 
ปวดตา 2 2 2 3 3 1 4 1 2 20 
ตาแดง - - - - - - 2 - - 2 
แผลสด 9 36 23 47 21 8 31 18 40 233 
แผลเรื้อรัง 1 4 2 - 1 - 1 1 1 11 
อุบัติเหตุ - - - - - - - - - 0 
เคล็ดขัดยอก 1 11 6 19 19 2 - - - 58 
นอนพัก 1 15 28 28 17 - 12 6 19 126 
อาเจียน - - 1 - - - - - - 1 
ภูมิแพ้,ผื่นคัน,แมลงกันต่อย - 10 13 18 15 1 20 4 19 100 
อื่น ๆ  - - 1 - - - 26 9 6 42 

สรุปรวม 65 267 218 332 245 26 252 159 209 1,773 
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1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวน 
นร. 

ที่เข้ำสอบ 

นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6  ภำคเรียนที่ 1 ร้อยละของ 
นร.ท่ีผ่ำน

กำรประเมิน 
(ต้ังแต่ 1 
ขึ้นไป) 

ระดับผลกำรเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,676 5 19 41 125 206 340 370 564 99.34 
คณิตศาสตร์ 2,341 27 92 330 616 430 336 240 262 98.50 
วิทยาศาสตร์ 2,835 4 51 118 334 495 628 464 736 99.68 
สังคมฯ 5,243 12 119 173 384 602 952 849 2131 99.37 
สุขศึกษา 2,447 2 1 2 2 10 88 290 2044 99.59 
ศิลปะ 1,647 1 2 6 17 95 235 417 873 99.88 
การงานอาชีพฯ 3,289 0 36 108 275 261 853 592 1139 99.24 
ภาษาต่างประเทศ 2,820 30 98 215 428 494 583 358 605 98.62 

รวม 22,298 81 418 993 2181 2593 4015 3580 8354 99.26 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560
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กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวน 
นร. 

ที่เข้ำสอบ 

นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6  ภำคเรียนที่ 2 ร้อยละ
ของ นร.ท่ี
ผ่ำนกำร
ประเมิน 
(ต้ังแต่ 1 
ขึ้นไป) 

ระดับผลกำรเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,654 7 38 32 69 118 344 329 712 99.27 
คณิตศาสตร์ 2,318 6 43 104 336 327 819 287 390 99.48 
วิทยาศาสตร์ 2,919 4 25 60 207 255 949 563 843 99.42 
สังคมฯ 5,463 0 122 90 182 247 1055 1000 2740 99.51 
สุขศึกษา 2,370 0 1 3 6 4 63 191 2082 99.16 
ศิลปะ 1,610 0 0 2 4 26 160 501 911 99.63 
การงานอาชีพฯ 3,283 2 13 31 109 99 708 776 1530 99.48 
ภาษาต่างประเทศ 3,736 19 97 183 397 243 1449 573 771 99.38 

รวม 23,353 38 339 505 1310 1319 5547 4220 9979 99.43 
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ภำคเรียนที่ 2 ประกำรศึกษำ 2560
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2.  ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 เพิ่ม / ลด 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 
ภาษาไทย 48.05 46.36 48.29 50.06 1.93 2.01 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.44 49.00     
ภาษาอังกฤษ 30.94 31.80 30.45 28.01 -1.35 -2.93 
คณิตศาสตร์ 27.81 29.31 26.30 24.87 -2.94 -3.01 
วิทยาศาสตร์ 33.91 34.99 32.28 31.81 -2.71 -2.10 

** ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนำคม 2561 
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3.  ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 เพิ่ม / ลด 
ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

ภาษาไทย 52.29 50.39 49.25 47.84 -3.04 -2.55 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.89 34.68 34.70 33.47 -1.19 -1.21 
ภาษาอังกฤษ 27.76 23.41 28.31 23.68 0.55 0.27 
คณิตศาสตร์ 24.88 21.58 24.53 20.95 -0.63 0.35 
วิทยาศาสตร์ 31.62 30.88 29.37 30.11 -2.25 -0.35 

** ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษำยน 2561 
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4.  ข้อมูลผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน) 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
กำรประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 298 296 - - 2 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 328 319 3 4 2 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 289 281 6 2 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 188 186 - 1 1 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 211 199 5 3 4 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 189 180 8 1 - 100 

รวม 1,503 1,461 22 11 9 100 
เฉลี่ยร้อยละ 100 97.21 1.46 0.73 0.60 100 

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 
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การศึกษา

นักเรียนที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา

ข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  

ม.3

ม.6

 
5.  ข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียนปี 2558 นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

นักเรียนที่ไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
ม.3 138 151 138 151 - - 
ม.6 86 103 85 103 1 - 
รวม 224 254 223 254 1 - 

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 
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ศึกษาต่อที่อ่ืน ออกระหว่างปี พักการเรียน

ไม่ผ่านการ
ประเมินผล

ออกระหว่างปีการศึกษา

ข้อมูลจ ำแนกนักเรียนที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ   

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

 
6.  ข้อมูลจ ำแนกนักเรียนที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ไม่ผ่ำนกำร
ประเมินผล 

ออกระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ศึกษำต่อท่ีอ่ืน ออกระหว่ำงปี พักกำรเรียน 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
ม.1 134 164 - - 6 7 5 5 - - 
ม.2 176 152 - - 3 2 6 8 - - 
ม.3 138 151 - - 2 2 6 2 - - 
ม.4 71 117 - - - 1 1 1 - - 
ม.5 76 135 - - - 1 3 4 - - 
ม.6 86 103 1 - 1 4 - 1 - - 
รวม 681 822 1 - 12 17 21 21 - - 
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1.  ข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  
(คุณลักษณะท่ีพีงประสงค์) 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
กำรประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 298 207 91 - 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 328 185 112 34 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 289 225 60 4 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 188 167 19 2 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 211 150 48 13 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 189 146 31 12 0 100 

รวม 1,503 1,080 361 31 0 100 
เฉลี่ยร้อยละ 100 71.85 24.02 4.13 0.00 100 

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 
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ข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม

ระดับชั้น (คน) ม.1

ระดับชั้น (คน) ม.2

ระดับชั้น (คน) ม.3

ระดับชั้น (คน) ม.4

ระดับชั้น (คน) ม.5

ระดับชั้น (คน) ม.6

รวม

2.  ข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

รำยกำรพฤติกรรม 
ระดับชั้น (คน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

มาสายเกิน 5 ครั้งขึ้นไป 1 - - 5 6 - 12 
ขาดเรียนเกิน 4 ครั้งข้ึนไป 67 5 11 - - 71 154 
การแต่งกายผิดระเบียบ - 2 - - 6 - 8 
ทรงผมผิดระเบียบ 19 11 19 - 14 3 66 
ไม่มีบัตรนักเรียน 7 4 10 2 - - 23 
หนีโรงเรียน - - - - - - - 
ทะเลาะวิวาท - - - - - - - 
การพนัน - - - - - - - 
ยาเสพติด - - - 1 - - 1 
ลักขโมย - - - - 1 - 1 
ชู้สาว - - - - 1 - 1 
ท าลายทรัพย์สิน - - - - - - - 
เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน - 10 4 11 - 4 29 

รวม 94 32 44 19 28 78 295 
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3. ข้อมูลนักเรียนที่มีควำมประพฤติน่ำยกย่อง  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

- นักเรียนได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2560  
ได้แก่  นางสาวเจลกา  ส่งศรีแจ้ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
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ปีกำรศึกษำ  2560 

 

ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

1 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ศรีประเสริฐ 
2. เด็กหญิงปณิดา  โพธิ์อุดม 
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเชียรล้ า  

สพม. 18 

2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ 1. นางสาวชนนิกานต์  ปรีเปรม 
2. นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั๊น 
3. นางสาวนันทิกานต์  มั่นศรีจันทร์ 

สพม. 18 

3 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุพร  สังข์สจัจธรรม 
2. นายญัฐวุธ  บุญโจม 
3. นางสาวภวิกา  โตสิงหร์าช 
  

สพม. 18 

4 
 

การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินตภา  ประทุมเมือง 
2. เด็กหญิงณัฐฐา  แสนศิริ 
3. เด็กชายณัฐพล  พลจันทึก 

สพม. 18 

5 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน 
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยาทองชุน 

สพม. 18 

6 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  สามบุญเรือง 
2. นายศิริรัฐ  สังข์ขา 

สพม. 18 

7 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. นางสาวนันฐิกา  ตรีทวีพรทรัพย์ 
2. นายยศวริศ  เพชรรัตน์ 

สพม. 18 

8 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี ้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ 
  

สพม. 18 

9 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีญารัตน์  พงษ์กระสนิธุ ์
2. นางสาวนลินรัตน์  เดือนอุ่ม 
3. นางสาวพรรณณิภา  ภริมย์ฤทธิ ์
4. นางสาวสิรินันท์  สุขุมพรรณ 

สพม. 18 
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

10 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชมน  ท าทอง 
2. นางสาวสุพรรษา  เกษี 
3. นางสาวอารียา  ธรรมวงศ์ 
  

สพม. 18 

11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายจักริน  สุขเจริญ 
2. นางสาวเพชรกมล  อินทรวัต ิ
  

สพม. 18 

12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  เมธสาร 
  

สพม. 18 

13 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ 1. นายภูวิศ  ชนะสุนทร 
  

สพม. 18 

14 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.
3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรตริัตน์  จันโทภาส 
  

สพม. 18 

15 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ปรีเปรม 
  

สพม. 18 

16 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวกันทิชา  อินทนิล 
  

สพม. 18 

17 การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวิทย์  สุขโสภณ 
  

สพม. 18 

18 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวอริสา  ปรีเปรม 
  

สพม. 18 

19 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.
4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวนิติยา  สมาพงษ ์
2. นางสาวนิภาภัทร  ลุนสิน 
3. นางสาวปาริฉัตร  ยิ้มเจริญ 
4. นางสาวพิชชาอร  พรึดนอก 
5. นางสาววรรณพร  บุตรน้ าเพชร 

สพม. 18 

20 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตวรรณ  เลิศนา 
  

สพม. 18 

21 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายวัชระพงษ ์ โยธา 
  

สพม. 18 

22 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-
ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ 
  

สพม. 18 

23 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกดิมณ ี
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลมุ 
  

สพม. 18 
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

24 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันปุ 
2. เด็กหญิงชญานิศ  สายจันดี 
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นภา 
  

สพม. 18 

25 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.1-ม.6 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วงษ์พงษ์  
2. เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์ 
3. นายธีรพล  พากเพียร 
4. นางสาวน้ าเพชร  พงษ์พิทักษ์ 
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงสกุล 
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชลสวัสดิ์ 
7. เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซื่อ 
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญญาพ่อ 
  

สพม. 18 

26 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  แหยมไทย 
  

สพม. 18 

27 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงศ ์ ประเสริฐ 
  

สพม. 18 

28 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.
4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ 
  

สพม. 18 

29 การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐ์กานดา  ช่ืนเอี่ยม สพม. 18 

30 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  สมนึก 
2. นางสาวชุติมา  ถนอมพงษ์ 
3. นางสาวณัฏฐณิกา  เสาทอง 
4. นางสาวปณิดา  ดีประเสริฐ 
5. นางสาวพรนภัส  มีลาภ 
6. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย 
7. นางสาวเกศินี  ค้ าจุน 
8. นางสาวเจลกา  ส่งศรีแจ้ง 
  

สพม. 18 
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

31 การแข่งขันแอโรบิก  ม.1-ม.6 ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน 
2. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม 
3. นางสาวนิสา  จิตรักษ ์
4. นางสาวปวีรา  เสนคราม 
5. เด็กหญิงพรไพลิน  เบ้าทอง 
6. นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์ 
7. นางสาวรวิพร  สุภาพร 
8. นางสาววิภาดา  สาลิกา 
9. นางสาวศศิกานต ์ ไพรบึง 
10. นางสาวสนิษฐิญา  แสนเดช 

สพม. 18 

32 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวชลิตวรรณ  เลิศนา สพฐ. 

33 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายวัชระพงษ์  โยธา  

34 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ  

35 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  เกิดมณี 
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลุม 

 

36 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวณิชมน  ท าทอง 
2. นางสาวสุพรรษา  เกษี 
3. นางสาวอารียา  ธรรมวงศ์ 

 

37 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายจักริน  สุขเจริญ 
2. นางสาวเพชรกมล  อินทรวัติ 
 

 

38 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาววริศรา  เมธสาร  
39 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทอง 1. นายภูวิศ  ชนะสุนทร  
40 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันปุ 
2. เด็กหญิงชญานิศา  สายจันดี 
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นภา 
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

41 การแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน 
2. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม 
3. นางสาวนิสา  จิตรักษ ์

 

   

4. นางสาวปวีรา  เสนคราม 
5. เด็กหญิงพรไพลิน  เบ้าทอง 
6. นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์ 
7. นางสาวรวิพร  สุภาพร 
8. นางสาววิภาดา  สาลิกา 
9. นางสาวศศิกานต ์ ไพรบึง 
10. นางสาวสนิษฐิญา  แสนเดช 

 

42 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.
4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ  

43 การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวณัฎฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม  

44 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.1-ม.6 

เงิน 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วงษ์พงษ์ 
2. เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์ 
3. นายธีรพล  พากเพียร 
4. นางสาวน้ าเพชร  พงษ์พิทักษ์ 
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงสกุล 
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชลสวัสดิ์ 
7. เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซื่อ 
8. เด็กชายศิวกร  เพชรลือ 

 

45 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงณภัทร  แหยมไทย  

46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายภาณุพงศ ์ ประเสริฐ  
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

47 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย 
อนุรักษ์ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกัลยา  สมนึก 
2. นางสาวชุติมา  ถนอมพงษ์ 
3. นางสาวณัฏฐณิกา  เสาทอง 
4. นางสาวปณิดา  ดีประเสริฐ 
5. นางสาวพรนภัส  มีลาภ 
6. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย 
7. นางสาวเกศินี  ค้ าจุน 
8. นางสาวเจลกา  ส่งศรีแจ้ง 

 

48 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.
3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรติรัตน์  จันโทภาส  

49 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกันธิชา  อินทนิล  

50 การแข่งขัน MultiSkills 
Competition ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายนนทวิทย์  สุขโสภณ  

51 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวอริสา  ปรีเปรม  

52 การแข่งขันละครสั้น 
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวนิติยา  สมาพงษ์ 
2. นางสาวนิภาภัทร  ลุนสิน 
3. นางสาวปาริฉัตร  ยิ้มเจริญ 
4. นางสาวพิชชาอร  พรึดนอก 
5. นางสาววรรณพร  บุตรน้ าเพชร 

 

53 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวตรีญารัตน์  พงษ์กระสินธุ์ 
2. นางสาวนลินรัตน์  เดือนอุ่ม 
3. นางสาวพรรณณิภา  ภิรมย์ฤทธิ์ 
4. นางสาวสิรินันท์  สุขุมพรรณ 
5. นางสาวอภิญญา  กุบแก้ว 

 

54 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน 
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยาทองชุน 
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ที ่ รำยกำร 
ชื่อรำงวัลที่

ได้รับ 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

55 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์    
ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายธีรภัทร  สามบุญเรือง 
2. นายศิริรัฐ  สังข์ขาว 

 

56 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

ทอง 1. นางสาวนันฐิกา  ตรีทวีพรทรัพย์ 
2. นายยศวริศ  เพชรรัตน์ 

 

57 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี ้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ 

 

58 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ศรีประเสริฐ 
2. เด็กหญิงปณิดา  โพธิ์อุดม 
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเชียรล้ า 

 

59 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวชนนิกานต์  ปรีเปรม 
2. นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั๊น 
3. นางสาวนันทิกานต ์ มั่นศรีจันทร์ 

 

60 การแข่งขันท าอาหาร  
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  
ม.4-ม.6 

เงิน 1. น.ส.จารุพร  สังข์สัจจธรรม 
2. นายญัฐวุธ  บุญโจม 
3. นางสาวภวิกา  โตสิงห์ราช 

 

61 การแข่งขันท าอาหารคาว 
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงจินตภา  ประทุมเมือง 
2. เด็กหญิงณัฐฐา  แสนศิริ 
3. เด็กชายณัฐพล  พลจันทึก 
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 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรยีนการสอน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 การวิจัยในช้ันเรียน 

 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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1.  ข้อมูลรำยชื่อหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จ ำนวนคำบ และจ ำนวนบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รำยช่ือหัวหน้ำกลุ่ม คำบสอนทั้งหมด จ ำนวนบุคลำกร 
คณิตศาสตร์ นางสมจิตต์  มาฆะสิทธิ์ 336 12 
วิทยาศาสตร์ นางรัชนี  หนูน้อย 462 15 
ภาษาไทย นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย 246 9 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางปราณี  วิโนทพรรษ์ 450 14 
ภาษาต่างประเทศ นางเอกอนงค์  ลี้กุล 448 16 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์ 364 11 
ศิลปะ นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์ 168 5 
สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ์ 198 7 
แนะแนว นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์ 84 1 

รวม 2,756 90 
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2.  โครงสร้ำงเวลำเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลำเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษำ 

ตอนปลำย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

   กลุม่สำระกำรเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

      คณิตศาสตร ์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วิทยาศาสตร ์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน ) 840 (21 นก.) 840 (21 นก.) 840 (21 นก.) 1,560 (39 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 360 

• รายวิชา/กิจกรรมทีโ่รงเรยีนจัด
เพิ่มเตมิตามความพร้อมและจดุเนน้ 

ปีละไม่เกิน 240 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 1,560 ช่ัวโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี  
รวม 3  ปี ไม่น้อยกว่ำ 

 3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับชั้น ม.1/2 – ม.1/8  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60  ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส 21102 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส 21104 ประวัติศาสตร์  2 0.5 20 
พ 21101 สุขศึกษาฯ 1 1.0 40  พ 21102 สุขศึกษาฯ 2 1.0 40 
ศ 21101 ศิลปะ1 1.0 40  ศ 21102 ศิลปะ2 1.0 40 
ง 21101 การงานอาชีพฯ 1 1.0 40  ง 21102 การงานอาชีพฯ 2 1.0 40 
ส20201 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20  ส20202 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20 
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ง 20201 คอมพิวเตอร์... 1.0 40  ง 20202 คอมพิวเตอร์... 1.0 40 

** เพิ่มเติม 1.5 60  ** เพิ่มเติม 1.5 60 
 รวม 2.5 100   รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 
▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

10 
10 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ 

- 
- 

10 
10 

▪กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   
  -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20   -   ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
  -   ชุมนุม - 20   -   ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม  60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 

 
** นักเรียนกลุ่ม A  ม.1/2 เรียน คอมฯ (2ชม.)  คณิตศำสตร์( 3 ชม.)  1/3-1/4 เรียน คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน  
ภำษำอังกฤษ    ภำษำจีน  วิทยำศำสตร์  (3 ชม.) นักเรียนกลุม่ B 1/5-1/8 คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน (3ชม.) พละ 
(1 กลุ่ม)  กำรงำน (3 กลุ่ม) ภำษำอังกฤษ(1 กลุ่ม) ภำษำจนี (1 กลุ่ม)    ** 
## 80 ชม./ภำคเรียน = 4 ชม./สัปดำห์    60 ชม./ภำคเรียน = 3 ชม./สัปดำห์   40 ชม./ภำคเรียน = 2 ชม./
สัปดำห์  20 ชม./ภำคเรียน = 1 ชม./สัปดำห์## 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับชั้น ม.2/2 – ม.2/8  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60  ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส 22102 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส 22104 ประวัติศาสตร์  4 0.5 20 
พ 22101 สุขศึกษาฯ 3 1.0 40  พ 22102 สุขศึกษาฯ 4 1.0 40 
ศ 22101 ศิลปะ3 1.0 40  ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
ง 22101 การงานอาชีพฯ 3 1.0 40  ง 22102 การงานอาชีพฯ 4 1.0 40 
ส20203 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20  ส20204 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20 
ส22203 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส22204 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ง 20203 คอมพิวเตอร์... 1.0 40  ง 20204 คอมพิวเตอร์... 1.0 40 

** ** 1.5 60  ** ** 1.5 60 
 รวม 2.5 100   รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 
▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

10 
10 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคม     

- 
- 

15 
5 

▪กิจกรรมนักเรียน     ▪กิจกรรมนักเรียน   
 -   ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20   -   ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
  -  ชุมนุม - 20   -   ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม  60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 

 
** นักเรียนกลุ่ม A  ม.2/2 เรียน คอมฯ (2ชม.)  คณิตศำสตร์( 3 ชม.)  2/3-2/4 เรียน คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน 
ภำษำอังกฤษ    ภำษำจีน  วิทยำศำสตร์  (3 ชม.)  นักเรียนกลุ่ม B 2/5-2/8 คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน (3ชม.) จำก 
คอมฯ (1 กลุ่ม)  พละ (1 กลุ่ม)  กำรงำน (3 กลุ่ม) ภำษำอังกฤษ(1 กลุ่ม) ภำษำจีน (1 กลุ่ม)    ** 
## 80 ชม./ภำคเรียน = 4 ชม./สัปดำห์    60 ชม./ภำคเรียน = 3 ชม./สัปดำห์   40 ชม./ภำคเรียน = 2 ชม./
สัปดำห์  20 ชม./ภำคเรียน = 1 ชม./สัปดำห์## 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับชั้น ม.3/2 – ม.3/8  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60  ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส 23102 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส 23104 ประวัติศาสตร์  6 0.5 20 
พ 23101 สุขศึกษาฯ 5 1.0 40  พ 23102 สุขศึกษาฯ 6 1.0 40 
ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 40  ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 40 
ง 23101 การงานอาชพีฯ 5 1.0 40  ง 23102 การงานอาชพีฯ 6 1.0 40 
ส20205 อาเซ่ียนศึกษา 0.5 20  ส20206 อาเซ่ียนศึกษา 0.5 20 
ส23205 หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส23206 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ง 20205 คอมพิวเตอร์... 1.0 40  ง 20206 คอมพิวเตอร์... 1.0 40 

** ** 1.5 60  ** ** 1.5 60 
IS20103 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 20      

 รวม 3.0 120   รวม 2.5 100 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

15 
5 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

15 
5 

▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   
  -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20    -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
  -  ชุมนุม - 20     - ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.0 660  รวมทั้งหมด 14.5 640 

 
 
** นักเรียนกลุ่ม A  ม.3/2 เรียน คอมฯ (2ชม.)  คณิตศำสตร์( 3 ชม.)  3/3-3/4 เรียน คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน  
ภำษำอังกฤษ    ภำษำจีน  วิทยำศำสตร์  (3 ชม.)  นักเรียนกลุ่ม B 3/5-3/8 คอมฯ (2ชม.)  เลือกเรียน (3ชม.) จำก 
คอมฯ (2 กลุ่ม)  พละ (1 กลุ่ม)  กำรงำน (3 กลุ่ม) ภำษำอังกฤษ(1 กลุ่ม) ภำษำจีน (1 กลุ่ม)    ** 
## 80 ชม./ภำคเรียน = 4 ชม./สัปดำห์    60 ชม./ภำคเรียน = 3 ชม./สัปดำห์   40 ชม./ภำคเรียน = 2 ชม./
สัปดำห์  20 ชม./ภำคเรียน = 1 ชม./สัปดำห์## 
 
 
 
 
 



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

56 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ห้องเรียนพิเศษ ม.1/1  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60  ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส 21102 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส 21104 ประวัติศาสตร์  2 0.5 20 
พ 21101 สุขศึกษาฯ 1 1.0 40  พ 21102 สุขศึกษาฯ 2 1.0 40 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 40  ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 40 
ง 21101 การงานอาชีพฯ 1 1.0 40  ง 21102 การงานอาชีพฯ 2 1.0 40 
ส20201 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20  ส20202 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20 
ส22201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ค 20201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 

อ 20207 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40 
 

ว20201 
วิทยาศาสตร ์

1.0 40 

จ20201 ภาษาจีน 0.5 20  จ20202 ภาษาจีน 0.5 20 
ง20213 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20  ง20214 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20 

 รวม 3.5 140   รวม 3.5 140 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

10 
10 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪ กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ 

- 
- 

10 
10 

▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪กิจกรรมนักเรียน   
  -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20   -   ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
  -  ชุมนุม - 20    -  ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม  60 
รวมท้ังหมด 15.0 660  รวมท้ังหมด 15.0 660 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ห้องเรียนพิเศษ ม.2/1  ปีกำรศึกษำ 2559 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60  ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส 22102 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส 22104 ประวัติศาสตร์  4 0.5 20 
พ 22101 สุขศึกษาฯ 3 1.0 40  พ 22102 สุขศึกษาฯ 4 1.0 40 
ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 40  ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
ง 22101 การงานอาชีพฯ 3 1.0 40  ง 22102 การงานอาชีพฯ 4 1.0 40 
ส20203 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20  ส20204 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20 
ส22203 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส22204 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ค 20203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 20204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 

อ 20208 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40  ว20202 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 

จ20203 ภาษาจีน 0.5 20  จ20204 ภาษาจีน 0.5 20 
ง20215 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20  ง20216 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20 
IS20102   การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 20  IS20102 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 20 

 รวม 4.0 160   รวม 4.0 160 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
10 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ 

- 15 
5 

▪กิจกรรมนักเรียน    ▪กิจกรรมนักเรียน   
  -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20    -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
   - ชุมนุม - 20    -  ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม  60 
รวมท้ังหมด 15.5 680  รวมท้ังหมด 15.5 660 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ห้องเรียนพิเศษ ม.3/1  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60  ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส 23102 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 
ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส 23104 ประวัติศาสตร์  6 0.5 20 
พ 23101 สุขศึกษาฯ 5 1.0 40  พ 23102 สุขศึกษาฯ 6 1.0 40 
ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 40  ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 40 
ง 23101 การงานอาชีพฯ 5 1.0 40  ง 23102 การงานอาชีพฯ 6 1.0 40 
ส20205 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20  ส20206 อาเซี่ยนศึกษา 0.5 20 
ส23205 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส23206 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

 รวม 12.0 480   รวม 12.0 480 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ค 20205 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 20206 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 
อ 20209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 40  ว20203 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
จ20205 ภาษาจีน 0.5 20  จ20206 ภาษาจีน 0.5 20 
ง20217 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20  ง20218 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20 
IS20103 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 20     20 

 รวม 4.0 160   รวม 3.5 140 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

15 
5 

 ▪ กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 
- 

15 
5 

▪กิจกรรมนักเรียน    ▪กิจกรรมนักเรียน   
  -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20    -  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 20 
  -  ชุมนุม - 20     - ชุมนุม - 20 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมด 16.0 700  รวมท้ังหมด 15.5 680 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 31101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 31102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส 31101 หน้าที่พลเมือง 1.0 40  ส 31102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 31101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 31102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 31101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 31102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

 รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ว 31201 ฟิสิกส์ 2.0 80  ว 31202 ฟิสิกส์ 2.0 80 
ว 31221 เคมี 1.5 60  ว 31222 เคมี 1.5 60 
ว 31241 ชีววิทยา  1.5 60  ว 31242 ชีววิทยา  1.5 60 
ค 31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 
อ 30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
พ30207 พลศึกษา 0.5 20  พ30208 พลศึกษา 0.5 20 
ง30213 คอมพิวเตอร์ 0.5 20  ง30214 คอมพิวเตอร์ 0.5 20 
ส30201 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส31201 หน้าที ่ 0.5 20  ส31202 หน้าที ่ 0.5 20 

รวม 9.0 360  รวม 9.0 360 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 16.0 700  รวมทั้งหมด 16.0 700 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 32101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 32102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
ส 32101 พระพุทธศาสนา 1.0 40  ส 32102 เศรษฐศาสตร ์ 1.0 40 
ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ 0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 
อ 32101 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40  อ 32102 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40 

 รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ว 32201 ฟิสิกส ์ 2.0 80  ว 32202 ฟิสิกส ์ 2.0 80 
ว 32221 เคม ี 1.5 60  ว 32222 เคม ี 1.5 60 
ว 32241 ชีววิทยา  1.5 60  ว 32242 ชีววิทยา  1.5 60 
ค 32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 
อ 30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
พ30209 พลศึกษา 0.5 20  พ30210 พลศึกษา 0.5 20 
ง30215 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20  ง30216 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20 
ส30203 หน้าท่ี 0.5 20  ส30204 หน้าท่ี 0.5 20 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪กิจกรรมนักเรียน    ▪กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 15.5 680  รวมท้ังหมด 15.5 680 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 33101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 33102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101 ภูมิศาสตร ์ 1.0 40  ส33102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ 0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 
อ 33101 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40  อ 33102 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40 

 รวม 6.5 260   รวม 6.5 260 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ว 33201 ฟิสิกส ์ 2.0 80  ว 33202 ฟิสิกส ์ 2.0 80 
ว 33221 เคม ี 1.5 60  ว 33222 เคม ี 1.5 60 
ว 33241 ชีววิทยา  1.5 60  ว 33242 ชีววิทยา  1.5 60 
ค 33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60  ค 33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1.5 60 
อ 30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
พ30207 พลศึกษา 0.5 20  พ30208 พลศึกษา 0.5 20 
ง30217 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20  ง30218 คอมพิวเตอร ์ 0.5 20 
IS30203 การน าเสนอ 0.5 20  ส33206 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20   รวม 8.5 340 

 รวม 9.0 360     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪กิจกรรมนักเรียน    ▪กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
         * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
         * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 15.0 680  รวมท้ังหมด 15.0 660 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 31101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 31102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส 31101 หน้าที่พลเมือง 1.0 40  ส 31102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 31101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 31102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 31101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 31102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
จ31201 ภาษาจีน1 1.0 40  จ31202 ภาษาจีน2 1.0 40 
จ31207 ภาษาจีนฟัง-พูด1 1.5 60  จ31208 ภาษาจีนฟัง-พูด2 1.5 60 
ว 31281 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 31282 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
พ 30201 พลศึกษา 1.0 40  พ 30202 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40 

อ 30201 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 1.0 40  อ 30202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 1.0 40 
อ 30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
ค 31203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20  ค 31204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20 
ส30201 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส31201 หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส31202 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 32101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 32102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส 32101 พระพุทธศาสนา 1.0 40  ส 32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 
ส 32103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 32104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 32101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 32102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 32101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 32102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
จ32201 ภาษาจีน1 1.0 40  จ32202 ภาษาจีน2 1.0 40 
จ32207 ภาษาจีนฟัง-พูด1 1.5 60  จ32208 ภาษาจีนฟัง-พูด2 1.5 60 
ว 32281 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 32282 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
พ 30201 พลศึกษา 1.0 40  พ 30202 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40 

อ 30203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 1.0 40  อ 30204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 1.0 40 
อ 30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
ส30205 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30206 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส32203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส32204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 15.5 680  รวมทั้งหมด 15.5 680 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชม. 
ท 33101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 33102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101 ภูมิศาสตร ์ 10 40  ส33102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ 0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 
อ 33101 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40  อ 33102 ภาษาต่างประเทศ 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพ่ิมเติม นก. ชม. 
จ33201 ภาษาจีน1 1.0 40  จ31202 ภาษาจีน2 1.0 40 
จ33207 ภาษาจีนฟัง-พูด1 1.5 60  จ31208 ภาษาจีนฟัง-พูด2 1.5 60 
ว 33281 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 31282 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
พ 30205 พลศึกษา 1.0 40  พ 30206 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร ์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 

อ 30205 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 1.0 40  อ 30206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 40 
อ 30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20  อ 30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 
ส30205 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30206 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส33206 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20  ส33206 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

รวม 8.5 340  รวม  8.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 

รวมท้ังหมด 15.0 660  รวมท้ังหมด 15.0 660 

 
 
 
 



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

65 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนศิลป์ท่ัวไป  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 31101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 31102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส 31101 หน้าที่พลเมือง 1.0 40  ส 31102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 31101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 31102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 31101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 31102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท 30201 ภาษาไทย 1.0 40  ท 30202 ภาษาไทย 1.0 40 
ว 31281 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 31282 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
ค 31203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20  ค 31204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20 
ส 30221 การปกครองท้องถิ่น 1.0 40  ส 30222 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
พ 30201 พลศึกษา 1.0 40  พ 30202 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40 

อ 30201 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40  อ 30202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 
ส30201 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส31201 หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส31202 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนศิลป์ท่ัวไป  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 32101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 32102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส 32101 พระพุทธศาสนา 1.0 40  ส 32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 
ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 32101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 32102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 32101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 32102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

รวม 7.0 280   รวม 7.0 280 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท 30203 ภาษาไทย 1.0 40  ท 30204 ภาษาไทย 1.0 40 
ว 32283 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 32284 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
ค 32203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20  ค 32204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20 
ส 302.. สังคมฯ.. 1.0 40  ส 302.. สังคมฯ.. 1.0 40 

พ 30203 พลศึกษา 1.0 40  พ 30204 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40 

อ 30203 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40  อ 30204 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 
ส30203 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส30204 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส32203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส32204 หน้าที่พลเมือ 0.5 20 

รวม 7.5 280  รวม 7.5 280 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 640  รวมทั้งหมด 14.5 640 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนศิลป์ท่ัวไป  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน นก. ชม. 
ท 33101  ภาษาไทย 1.0 40  ท 33102  ภาษาไทย 1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 ภูมิศาสตร์ 10 40  ส33102 พระพุทธศาสนา 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ 0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง 33101 การงานอาชพีฯ 0.5 20  ง 33102 การงานอาชพีฯ 0.5 20 
อ 33101 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40  อ 33102 ภาษาตา่งประเทศ 1.0 40 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม.  รหัสวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม นก. ชม. 
ท 30205 ภาษาไทย 1.0 40  ท 30206 ภาษาไทย 1.0 40 
ว 33285 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40  ว 33286 วิทยาศาสตร์กายภาพฯ 1.0 40 
ค 33205 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20  ค 33206 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 0.5 20 
ส 302.. สังคมฯ.. 1.0 40  ส 302.. สังคมฯ.. 1.0 40 

พ 30205 พลศึกษา 1.0 40  พ 30206 พลศึกษา 1.0 40 
ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง 302.. คอมพิวเตอร์ 1.0 40 

อ 30205 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40  อ 30206 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 
IS30203 การน าเสนอ 0.5 20  ส30206 อาเซียนศึกษา 0.5 20 
ส30205 อาเซียนศึกษา 0.5 20  ส33206 หน้าที่พลเมือ 0.5 20 
ส33205 หน้าที่พลเมือง 0.5 20      

รวม 8.0 320   รวม 7.5 300 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นก. ชม. 

* กจิกรรมแนะแนว - 20  * กจิกรรมแนะแนว - 20 
▪ กิจกรรมนักเรียน    ▪ กิจกรรมนักเรียน   

        * ชุมนุม - 20          * ชุมนุม - 20 
        * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
       * กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10          * กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
        * กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 

- 10 
- 10  - 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมทั้งหมด 14.5 580  รวมทั้งหมด 14.0 560 
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1.  รำยช่ือกิจกรรม / ชุมนุม   
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จ านวนชุมนุ   21  ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  301  คน    

                                                                                                                                                 

 
 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา จ านวนนักเรียน 
1 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น 16 
2 นักจัดสวนหย่อม นายพงษกร  บุญต่อ 12 
3 English Bingo นางกนกวรรณ  เสือศิริ 10 
4 พับ พับ พับ นางสาวศิริลักษณ์  วังทอง 5 
5 ช่าง นายอัครพงศ์  สุจริต  17 
6 วอลเลย์บอล นายชัชนาถ  ฉายาชวลิต 8 
7 DIY By ไม้ไอติม นางสาวศศิธร  โมลา  18 
8 Geometry นายศราวุธ  รัตนะ 15 
9 อาหารว่าง นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก 19 
10 เพลงจีน นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข  13 
11 Why นายญาณินทร์  พวานุวงค์  20 
12 ฟุตบอล นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 12 
13 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 11 
14 ภาพปะติด นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์  19 
15 ถักกระเป๋าใส่เหรียญ นางสาวพิชวรรณ  ร่วมเกล้า 14 
16 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง 20 
17 หมากกระดาน นายวิกรานต์  ไพบูลย์กษาปน์ 25 
18 ดูไปเรื่อย นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ 15 
19 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 5 
20 Paper craft นางสาวสิริมา  สัมฤทธิ์ 17 
21 ศิลปะ นายเสถียรพงษ์    ชูสาย 10 

รวม 301 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวนชุมนุม  19 ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  339   คน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
1 น้ าสมุนไพร นางนันทนา  เพียรพิจิตร 22 
2 ปลูพืชสวนครัวในกระถาง นายวิทยา  รัตนอร่าม  22 
3 ขนุนสติ๊ก นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง 19 
4 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น  14 
5 Math Games นางสาวธีรณี  ติยะศิริ  16 
6 วอลเล่ย์บอล นายชัชนาถ  ฉายาชวลิต 11 
7 English Club นายกิจจา  กสิกรรม  23 
8 A-Math นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต 20 
9 ข.ขวด ของเรา นางสาวศศิธร  ทุ่มกระโทก  21 
10 มีถ่ัวมั้ย นางสาวเมวิการ์  เกตุนอก 21 
11 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 10 
12 ฟุตบอล นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 13 
13 ท าดีได้ดี ง่ายนิดเดียว นางสาวจรัสนภา  นามโคตร 21 
14 ธรรมชาติศึกษา นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์  22 
15 แผนที่มหาสนุก นางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก  22 
16 ริบบิ้นหรรษา นางสาววิกัติรัชต์  แก้วอามาตย์ 22 
17 คณิตศาสตร์หรรษ นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์  21 
18 ศิลปะ นายเสถียรพงษ์    ชูสาย  11 
19 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 8 

รวม 339 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        จ านวนชุมนุม  21 ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  293   คน 
 

 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
1 สื่อการเรียนรู้ นางสาวเขมจิรัฏฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล 17 
2 คณิตศาสตร์ นางอรอนงค์  เพชรอุราสินธุ์ 18 
3 น้ าเพื่อสุขภาพ นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร 11 
4 คณิตศาสตร์ นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก 12 
5 เพ้นถุงผ้า นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย 8 
6 จิ้ม จิ้ม จิ้ม นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส 19 
7 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น  9 
8 วอลเล่ย์บอล นายชัชนาถ  ฉายาชวลิต 7 
9 ครีมจากสมุนไพร นางณัฐชนาภัทร  เจียมศิริ  19 
10 English is easy นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข 19 
11 English นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ 11 
12 เปตอง นายศตพล  วรไชย  25 
13 D.I.Y BY ME นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักดิ์ 11 
14 Ribbon Art พับเหรียญโปรยทาน นางสาววราลี  สัตบุตร  20 
15 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 7 
16 ฟุตบอล นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 8 
17 ฟุตซอล นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 18 
18 หมีพาเพลิน นางสาวกนกวรรณ  ใจภักดี 20 
19 ศิลปะ นายเสถียรพงษ์    ชูสาย 10 
20 พวงกุญแจ นางสาวธัญลักษณ์  จันทรมาก 22 
21 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 2 

รวม 293 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        จ านวนชุมนุม  13  ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  189  คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
1 English Game นางกนกวรรณ  เสือศิริ 4 
2 กล้วยไม้ปลอม นายภัทรวุฒิ  กันศิริ  16 
3 เพ้นถุงผ้า นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย 14 
4 น้ ายาเช็ดกระจก นางสาวศิริลักษณ์  วังทอง 15 
5 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น 15 
6 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว 16 
7 ปุ๋ยหมัก นางสาวอินทุกานต์  ประชุมชน 16 
8 โคมจีนประยุกต์ นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข 16 
9 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 15 
10 ศิลปะ กัดกระจก นายวิริยะ  สมสุภาพ  20 
11 นักศึกษาวิชาทหาร นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 24 
12 พัฒนาศูนย์พระมหาชนก นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 15 
13 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 3 

รวม 189 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        จ านวนชุมนุม  10  ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  210 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
1 สนทนาศึกษาต่อ นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง 26 
2 แปรรูปอาหาร นางสาวปราณี  ขันที  17 
3 ขยะพารวย นายจิรพล  ค าต่อตั้ง 23 
4 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น 8 
5 อาหารจีน นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ 22 
6 English club นายกิจจา  กสิกรรม  25 
7 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 12 
8 ศิลปะ กัดกระจก นายวิริยะ  สมสุภาพ  20 
9 นักศึกษาวิชาทหาร นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 36 
10 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 21 

รวม 210 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        จ านวนชุมนุม  11  ชุมนุม        จ านวนนักเรียน  190   คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
1 ดนตรีสากล นายมาโนช  บัวกลิ่น 12 
2 ครีมจากสมุนไพร นางณัฐชนาภัทธ  เจียมศิริ 17 
3 Y.C. นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์ 23 
4 A – Math นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต 21 
5 English is Easy นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข  17 
6 English chill นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ 25 
7 ตัดกระดาษจีน นางสาวหฤทัย  ใจดี  13 
8 ดนตรีไทย นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 5 
9 ศิลปะ กัดกระจก นายวิริยะ  สมสุภาพ  18 
10 นักศึกษาวิชาทหาร นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี  33 
11 นาฏศิลป์ นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ 6 

รวม 190 
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2.  รำยช่ือกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้   
ภำคเรียนที่  1 / 2560 
➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   

 
ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 

1. อ.พิมพ์ภาสิริ  สายพนัส สร้างสรรค์งานจากเม็ดบีด 
2. อ.วราลี  สัตบุตร หนังสือท ามือสร้างสรรค์ 
3. อ.อรอนงค์  เพชรอุราสินธุ์ ดอกไม้ใจถวายในหลวง 
4. อ.ณรงค์ฤทธิ์  สมนึก ไก๊ไก่ไก๊ไก่ 
5. อ.รุ่งทิพย์  ยุ่นประยงค์ So social 
6. อ.เมวิการ์  เกตุนอก ถั่วนะจ๊ะ 
7. อ.อนุชา  ฉันงูเหลือม เศรษฐกิจพอเพียง 
8. อ.ธันยาภรณ์  จุลศักดิ์ Dr. Mulberry 
9. อ.วิทยา  รัตนอร่าม ปลูกผักสวนครัวในกระถาง 
10. อ.มาโนช  บัวกลิ่น ปลาดุกจุ๊กกรู้ 
11. อ.อัครพงศ์  สุจริต มาเป็นช่างเถอะ 
12. อ.นันทนา  ดอกไม้ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
13. อ.มานี  คุสิตา สนุกกับคอมพิวเตอร์ 
14. อ.พสิษฐ์ธน  พรมแดง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาซี 
15. อ.กนกวรรณ  ใจภักดี กระดาษพาเพลิน 
16. อ.วิกัติรัชต์  แก้วอามาตย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
17. อ.เสถียรพงษ์  ชูสาย  ปั้นดินสู่ดาว 
18. อ.ศรัณย์ศิญา  สินนารถ ท าดีหวังผล(ไม้) 
19. อ.ธัญลักษณ์  จันทรมาก เรื่องของมะนาว 
20. อ.กรรณิการ์  ดาวธง ห่อเป็นค าย้ าความอร่อย 
21. อ.เบญจรัตน์  บุญประเสริฐ มะเขือเปาะแปะ 
22. อ.ธมลวรรณ   วุฒิมาก มะเขือเปาะแปะ 
23. อ.ศราวุธ  รัตนะ Math Minton 
24. อ.ศศิธร  โมลา D.I.Y by ขวด 
25. อ.ฐาปกรณ์  แซะจอหอ โอริกามิ 
26. อ.ญาณินทร์พวานุวงศ์ ใช้แล้วใช้ซ้ าน ากลับมาใช้ใหม่ 
27. อ.ณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์ สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากกระดาษเหลือใช้ 
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ภำคเรียนที่  2 / 2560 
➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   

ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
28. อ.ภัทรวุฒิ  กันศิริ พอเพียง 
29. อ.ศศิธร  ทุ่มกระโทก ดอกไม้ใจถวายในหลวง 
30. อ.พิชวรรณ  ร่วมเกล้า ถักโครเชต์แสนสนุก 
31. อ.ทวีวัฒน์  เบญจมาศ กีฬาพาเพลิน 
32. อ.ชัชนาถ  ฉายาชวลิต ปลาดุกจุ๊กกรู้ 
33. อ.ทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี นันทนาการหรรษา 
34. อ.กรองทิพย์  เพียรพิจิตร ประดิษฐ์ดอกไม้ 
35. อ.นันทนา  เพียรพิจิตร คนรักสุขภาพ 
36. อ.พงษกร  บุญต่อ คนชอบด า 
37. อ.กิจจา  กสิกรรม Easy English 
38. อ.ณัฐพร  พุ่มจันทร์ Make me up 
39. อ.จรัสนภา  นามโคตร Englsih sing sing 
40. อ.เกียรติสุดา  สรรเสริญ คณิตคิดสร้างสรรค์ 
41. อ.เกษมณี  เหมือนมาศ รียูส 
42. อ.กันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ ดอกไม้ใจถวายในหลวง 
43. อ.สิริมา  สัมฤทธิ์ ปลาดุกจุ๊กกรู้ 
44. อ.ลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม เพลินดนตรีไทย 

ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
1 นางสาวกรรณิการ์    ดาวธง ขนุนสติ๊ก 
2 นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส "เครื่องประดับ" 
3 นางสาวเบญจรัตน์  บุญประเสริฐ มะเขือเปราะแปะ 
4 นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก มะเขือเปราะแปะ 
5 นางอรอนงค์  เพชรอุราสินธุ์ พวงกุญแจ 
6 นายณรงค์ฤทธิ์   สมนึก เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ 
7 นายศราวุธ  รัตนะ ท าขนมไทย 
8 นางสาวศศิธร  โมลา ท าขนมไทย 
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ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
9 นายศตพล  วรไชย ท าดีหวังผล(ไม้) 
10 นายวิกรานต์  ไพบูลย์กษาปน์ ท าดีหวังผล(ไม้) 
11 นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักดิ์ mulberry 
12 นายญาณินทร์  พวานุวงค์ เฟอนิจ้อ เฟอร์นิเจอร์ 
13 นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์ น้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
14 นางศศิธร  ทุ่มกระโทก เรื่องกล้วยๆ 
15 นางสาวพิชวรรณ  ร่วมกล้า ติดตายางพารา 
16 นายทวีวัฒน์     เบญจมาศ Sport  Fun 
17 นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี   นันทนาการหรรษา 
18 นายมาโนช  บัวกลิ่น ช่างเชื่อม 
19 นายวิริยะ  สมสุภาพ สีน้ า 
20 นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม ดนตรีไทย 
21 นางสาวกรองทิพย์   เพียรพิจิตร น้ าสมุนไพร 
22 นางนันทนา   เพียรพิจิตร น้ าสมุนไพรเพ่ือสุภาพ 
23 นายอัครพงศ์  สุจริต ช่างยนต์ 
24 นายพงษกร  บุญต่อ คนชอบด า 
25 นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข ตัดต่อวีดีโอ 
26 นางสาวนันทนา    ดอกไม้ ภาชนะสวยด้วยมือเรา 
27 นายกิจจา   กสิกรรม ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ 
28 นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์ เฟอนิเจอร์ 
29 นางสาวจรัสนภา  นามโคตร บ้านเราเฟอร์นิเจอร์ 
30 นางสาวกนกวรรณ    ใจภักดี   ภาชนะสวยด้วยมือเรา 
31 นางสาววิกัติรัชต์  แก้วอามาตย์ mulberry 
32 นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ ตามรอยประวัติศาสตร์ 
33 นายเสถียรพงษ์  ชูสาย ถ่ายภาพสนุกจัง 
34 นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ พาราไหมจ๊ะ 
35 นางสาวสิริมา  สัมฤทธิ์ ปลาดุกจุ๊กกรู้ 
36 นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ ท าดีหวังผล(ไม้) 
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ภำคเรียนที่  1 / 2560 
➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   

ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
1 อ.ปุญญพัฒน์  เกตุไทย สร้างสรรค์งานกระดาษ 
2 อ.ปราณี  ขันที DIY  จากกระดาษ 
3 อ.สมจิตต์  มาฆะสิทธิ์ Math 
4 อ.ธีรณี  ติยะศิริ Math game 
5 อ.ศตพล  วรไชย ท าดีหวังผล(ไม้) 
6 อ.สมฤดี  ธนโชติกฤตชัย พับเหรียญโปรยทาน 
7 อ.อรนุช  แซ่ตั้ง Science skill 
8 อ.ศิริกมล  บุญสนอง ดอกไม้ใจถวายในหลวง 
9 อ.สุนารี  ปาลกะวงษ์  ณ  อยุธยา พุทธมนต์บ่มใจ 
10 อ.ดิเรก  หนูน้อย รักสุขภาพ 
11 อ.เยาวภา  เอ่ียมก าแพง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
12 อ.มัสยา  ลืนภูเขียว คอมพิวเตอร์ 
13 อ.กนกวรรณ  เสือศิริ English battle 
14 อ.หฤทัย  ใจดี ตาข่ายดักฝัน 
15 อ.ปัทมา  วรรณสิทธิ์ พับกระดาษหรรษา 
16. อ.เครือวัลย์  ราชวิชิต เกมคณิตคิดสนุก 
17. อ.จิรพล  ค าต่อตั้ง เครื่องบินกระดาษพับ 
18. อ.ศิริลักษ์  วังทอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ 
19. อ.กมลชนก  อาทรกิจวัฒน์ DIY  ผ้าสักหลาด 
20. อ.ณัฐชนาภัทธ  เจียมศิริ สนุกกับวิทยาศาสตร์ 
21. อ.อนุชา  สุขปีรดา D.I.Y 
22. อ.วิริยะ  สมสุภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะ 
23. อ.อริสา  มงคลไพบูลย์สุข Learning basic English 
24. อ.อินทุกานต์  ประชุมชน Learn English with songs 
25. อ.พิชญาดา  สิงหเลิศ ภาษาจีน 
26. อ.ฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ PAT Eng 
27. อ.ธนณัน  แจ้งศรีสุข ข้าวโพดโคตรมัน(ส์) 
28. อ.อุไรวรรณ  มงคลมาลี พัฒนาปรับปรุงศูนย์พระมหาชนก 
29. อ.รุจน์  ลี้กุล เกมส์นันทนาการ 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษำคอนปลำย   
 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
1 อ.ปุญญพัฒน์  เกตุไทย กระเป๋ารักษ์วังจันทร์ 
2 อ.ปราณี  ขันที ขนุนสติ๊ก 
3 นางสาวธีรณี    ติยะศิริ กระเป๋ารักษ์วังจันทร์ 
4 นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต นวดแผนไทย 
5 นางสาวเกียรติสุดา  สรรเสริญ กระเป๋ารักษ์วังจันทร์ 
6 อ.อรนุช  แซ่ตั้ง กระเป๋ารักษ์วังจันทร์ 
7 นายจิรพล  ค าต่อตั้ง ติดตายางพารา 
8 นางสาวศิริลักษ์     วังทอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ 
9 นางสาวกมลชนก  อาทรกิจวัฒน์ Package กล้วยๆ 
10 นางณัฐชนาภัทธ   เจียมศิริ สมุนไพรลูกประคบ 
11 นายอนุชา  สุขปีรดา ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
12 นายอนุชา  ฉันงูเหลือม เศรษฐกิจพอเพียง 
13 นางสาวเยาวภา  เอ่ียมก าแพง ภาชนะสวยด้วยมือเรา 
14 นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว ภาชนะสวยด้วยมือเรา 
15 นางกนกวรรณ   เสือศิริ ขนมไทย 
16 นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข พวงกุญแจแฮนด์เมด 
17 นางสาวอินทุกานต์  ประชุมชน ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
18 นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ เห็ดนางฟ้า 
19 นางสาวหฤทัย  ใจดี ข้าวโพดหวาน 
20 นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ พวงกุญแจแฮนเมด 
21 นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข ข้าวโพดหวาน 
22 นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์ ท าขนมไทย 
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1. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา  2560 
ที ่ ชื่อสถำบัน จ ำนวน (คน) 
1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 183 
2 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 2 
3 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1 
4 โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 1 
5 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1 
6 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 
8 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 
9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 
10 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1 
11 โรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี (สุรนารีบริบาล) 1 
12 วิทยาลัยการอาชีพแกลง 24 
13 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 18 
14 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 5 
15 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1 
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) 3 
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ (MCC) 1 
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 4 
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPC) 1 
21 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 1 
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1 
23 ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 1 
24 ก าลังติดตาม 34 
25 ไม่จบการศึกษา 0 

รวม 289 
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 
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ผลกำรติดตำมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
จ ำแนกตำมสถำบันกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560

จ ำนวนนกัเรียน
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ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  2560 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นายปุญญพัฒน์   เกตุไทย แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
นางอาภรณ์    โสมสอน 
 

เอกสารประกอบการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบ O-Net 
วิชาภาษาไทย 

นางสุวรรณา   วงศ์นาค การแต่งกลอนดอกสร้อย 
นางสาวปราณี   ขันที การเขียนสรุปความจากกลอนบทละคร 
นางสาวกรรณิการ์    ดาวธง การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ 
นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส อิศรญาณภาษิต 
นางสาวเบญจรัตน์  บุญประเสริฐ ค ากริยา 
นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก ชนิดของค าในภาษาไทย 
นางสาววราลี  สัตบุตร ค าชนิดต่างๆ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางสมจิตต์   มาฆะสิทธิ์ วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ 
นางสาวธีรณี    ติยะศิริ ภาคตัดกรวย 
นางพิชญามณฑ์   วัฒนธัชพงศ์ ฐานนิยม 
นายณรงค์ฤทธิ์     สมนึก อสมการ 
นางอรอนงค์  เพชรอุราสินธุ์ ความน่าจะเป็น 
นายศราวุธ  รัตนะ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
นางสาวศศิธร  โมลา คู่อันดับและกราฟ 
นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
นายศตพล  วรไชย เกมความน่าจะเป็นโดยใช้เหรียญ ระดับชั้น ม.3 
นางสาวเกียรติสุดา  สรรเสริญ บัตรตัวเลขมหัศจรรย์ 
นายวิกรานต์  ไพบูลย์กษาปน์ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 
นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ม.2 

 



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

85 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางรัชนี     หนูน้อย ภาพการจัดเรียงชั้นของเมฆตามระดับความสูง 
นางวิจิตต์   สุทธ ิ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
นางยุภาวดี  วัฒนธัชพงศ์ กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 
นางสาวอรนุช   แซ่ตั้ง คลื่นเสียง (Sound wave) 
นางสมฤดี   ธนโชติกฤตชัย โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

และของสัตว์ 
นายจิรพล  ค าต่อตั้ง จิ๊กซอว์หรรษา 
นางสาวศิริลักษณ์  วังทอง การคิดค านวณเคมี 
นางสาวกมลชนก  อาทรกิจวัฒน์ การเขียนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
นางณัฐชนาภัทธ   เจียมศิริ การรักษาดุลยภาพ 
นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักดิ์ Infographic : Supermoon 
นางสาวศิริกมล  บุญสนอง Infographic : สารชีวโมเลกุล 

นายอนุชา  สุขปีรดา งานและพลังงาน 
นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์ โครงสร้างโลก 
นายญาณินทร์  พวานุวงค์ วิทยาศาสตร์ 
นางสาววิกัติรัชต์  แก้วอามาตย์ แสงและการมองเห็น 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางปราณี  วิโนทพรรษ์ สมดุลเศรษฐกิจ 
นายภัทรวุฒิ      กันศิริ รัฐไทยโบราณในดินแดนประเทศไทย 
นายวิทยา    รัตนอร่าม กลไกราคาในตลาด 
นางสาวอังครัตน์  วงษ์สวรรค์ ติวข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ 
นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ฯ สื่อวิชาสังคมศึกษาฯ 
นางศศิธร  ทุ่มกระโทก หน้าที่พลเมือง 
นางสาวรุ่งทิพย์  ยุ่นประยงค์ เศรษฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 
นางสาวเมวิการ์  เกตุนอก ประวัติศาสตร์ 
นายอนุชา  ฉันงูเหลือม แผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกท ามือ 
นางสาวพิชวรรณ  ร่วมกล้า การปกครองท้องถิ่นไทย 
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ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก การผลิตเหรียญและธนบัตรไทย 
นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ การใช้สื่อวิดิโอในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
นางสาวธัญลักษณ์  จันทรมาก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Powerpoint วิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี ประวัติศาสตร์ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร(โทรศัพท์)บันทึก เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ(ลลีาศ) 

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา   เชื้อเอ่ียม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นายดิเรก     หนูน้อย ยาเสพติด 
นายทวีวัฒน์     เบญจมาศ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมรรถภาพทางกาย 
นายชัชนาถ   ฉายาชวลิต การตีลูกเทนนิส 
นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล 
นายรุจน์  ลี้กุล Infographic รอบรู้เรื่องยา 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นายมาโนช  บัวกลิ่น รวมดนตรีสร้างสรรค์ ม.1 
นายเสถียรพงษ์  ชูสาย สื่อภาพพิมพ์แกะไม้ 
นายวิริยะ  สมสุภาพ ภาพพิมพ์ woodcut 
นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม ดนตรีพื้นบ้าน 
นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ ร าวงมาตรฐาน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางเอ็นดู   วงศ์พยัคฆ์ จักสานทางมะพร้าว 
นางสาวกรองทิพย์   เพียรพิจิตร อาหารอาเซียน 
นางนันทนา   เพียรพิจิตร อาหารจานเดียว 
นางสาวนันทนา    ดอกไม้ การใช้ค าสั่งสีต่างๆ ในภาษาโลโก 
นางสาวมาณี  คุสิตา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
นางสาวเยาวภา  เอ่ียมก าแพง การสร้างภาพจับผิด 

นายอัครพงศ์  สุจริต ท าความรู้จักกับไฟฟ้า 

นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว Ulead Video Studio การท าหนังสั้น 
นายพงษกร  บุญต่อ การขยายพันธุ์พืช 
นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง การตกแต่งตารางบนเว็บเพจ (ภาษา HTML) 
นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข โครงงานอาชีพการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 
นางสาวอวยพร  แท่นทอง ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางเอกอนงค์      ลี้กุล   Happy Festival 
นางสุนีรัตน์      เบญจมาศ PAST SIMPLE TENSE 
นางสาวผุสดี   ผาสุขยืด Matching Old Saying 
นางกนกวรรณ   เสือศิริ 12 Tenses 
นางสาวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล O-Net Test 
นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข Making a Phone Call 
นางสาวอินทุกานต์  ประชุมชน Paticiples 
นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ ผักและผลไม้ 
นางสาวหฤทัย  ใจดี เวลา 

นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ Passive Voice 
นายกิจจา  กสิกรรม ชุดการเรียนการสอน เรื่อง be going to 
นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข รูปร่างหน้าตา 
นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์ Easy English 
นางสาวจรัสนภา  นามโคตร Spelling Jobs 
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ภาษาไทย
10%

คณิตศาสตร์
13%

วิทยาศาสตร์
16%

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม…

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
8%

ศิลปะ
6%

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

13%

ภาษาต่างประเทศ
18%

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1%

ข้อมูลวิจัยในช้ันเรียน
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางสาวกนกวรรณ    ใจภักดี Future Simple Tense 
นางสาวสิริมา สัมฤทธิ์ Information Questions 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์ กิจกรรมแนะแนว 

 
สรุปผลกำรส่งงำนวิจัยในชั้นเรียนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 

กลุ่มสำระ จ ำนวนผู้ส่ง จ ำนวนผู้ไม่ส่ง รวม ส่งร้อยละ ไม่ส่งร้อยละ 
ภาษาไทย 9 - 9 100 0 
คณิตศาสตร์ 12 - 12 100 0 
วิทยาศาสตร์ 15 - 15 100 0 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 - 14 100 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 - 7 100 0 
ศิลปะ 5 - 5 100 0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 - 12 100 0 
ภาษาต่างประเทศ 16 - 16 100 0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 - 1 100 0 

รวม 91 - 91 100 0 
** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษำยน 2560 
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ข้อมูลสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ปีกำรศึกษำ 2560 
ภำคเรียนที่ 1 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนทั้งหมด จ ำนวนสื่อ คิดเป็น% 
1 ภาษาไทย 9 9 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 12 12 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 15 15 100.00 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 14 100.00 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 100.00 
6 ศิลปะ 5 4 80.00 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 12 100.00 
8 ภาษาต่างประเทศ 16 16 100.00 
9 แนะแนว 1 1 100.00 

รวม 91 90 98.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำษำไทย
10%

คณิตศำสตร์
13%

วิทยำศำสตร์
17%

สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม

16%

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ
8%

ศิลปะ
4%

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี

13%

ภำษำต่ำงประเทศ
18%

แนะแนว
1%

ข้อมูลสื่อนวัตกรรม
ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
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ภำคเรียนที่ 2 
ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนทั้งหมด จ ำนวนสื่อ คิดเป็น% 
1 ภาษาไทย 9 9 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 12 12 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 15 15 100.00 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 14 100.00 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 100.00 
6 ศิลปะ 5 5 100.00 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 12 100.00 
8 ภาษาต่างประเทศ 16 16 100.00 
9 แนะแนว 1 1 100.00 

รวม 91 91 100.00 
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย
10%

คณิตศาสตร์
13%

วิทยาศาสตร์
16%

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15%

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
8%

ศิลปะ
6%

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

13%

ภาษาต่างประเทศ
18%

แนะแนว
1%

ข้อมูลสื่อนวัตกรรม
ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
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 ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สภาพและบรรยากาศการเรยีนรู้ 
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บุคลำกรฝ่ำยบริหำร 

 
 
 
 
 
 

ดร.ภิรมย์  ลี้กุล 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 

 
 
 
 

 
 

นำงสมัชญำ  ผุดผ่อง 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 

ว่ำที่ ร.ต.ประชำ  พรชัยกุล 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ และงำนบุคคล 

และ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
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1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 
สูงกว่ำ 
ป.โท 

คผช. คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้อ านวยการ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

รองผู้อ านวยการ 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 

ครูประจ าการ 23 57 0 34 46 0 19 22 11 28 0 

พนักงานราชการ 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ครูอัตราจ้าง 2 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

ครูต่างชาติ 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

ลูกจ้างประจ า 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ลูกจ้างรายวัน 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยาม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 35 77 10 53 48 1 19 22 11 28 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

1 1
23

0 2 1 2 2 3 00 1

57

2 7 3 3 0 3 1

จ ำแนกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเพศ 
ปีกำรศึกษำ 2560

ชาย หญิง
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จ ำแนกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมวุฒิกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2560

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท สูงกว่า ป.โท

0 5 10 15 20 25 30

ผู้อ านวยการ
รองผู้อ านวยการ

ครูประจ าการ
พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง
ครูต่างชาติ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างรายวัน

ยาม

จ ำแนกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมต ำแหน่ง 
ปีกำรศึกษำ 2560

คศ.4

คศ.3

คศ.2

คศ.1

คผช.
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2.  ผลงำนดีเด่นและควำมภูมิใจของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ที ่ ชื่อ รำงวัล 

1 
 

โรงเรียน 
 
 

ผลงานระดับดีเด่น MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558   
ประเภทสถานศึกษา  สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

"Best Practice" ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจัดนิทรรศการร่วม
แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ  โรงเรียนปลอดขยะ  (OBEC  
ZERO  WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค 
"Best Practice" การบริหารจัดการขยะ  โรงเรียนปลอดขยะ  (OBEC  
ZERO  WASTE SCHOOL) โรงเรียนที่มีความโดดเด่น  ด้านการน า
ขยะไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน 

2 นายภิรมย์  ลี้กุล 
 

กรรมการตัดสิน  ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า 
(OBEC  AWARS) และ BEST PRACTICES 

3 นายภิรมย์  ลี้กุล  ผลงานระดับดีเด่น MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   
ประเภทสถานบุคคล  สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
รางวัล “คุรุสดุดี”  ประจ าปี 2560 

4 นายภัทรวุฒิ  กันศิริ ผลงานระดับดีเด่น MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558   
ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูลสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   

5 นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก รางวัลระดับเหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรม  (ม.ต้น) 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) 

6 นางสาวเบญจรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรม  (ม.ต้น) 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 
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ที ่ ชื่อ รำงวัล 

7 นางณัฐชนาภัทร  เจียมศีริ รางวัลระดับเหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม   
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 

8 นายจิรพล  ค าต่อตั้ง รางวัลระดับเหรียญเงิน  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม   
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

9 นางสาวศิริกมล  บุญสนอง  รางวัลระดับเหรียญเงิน  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม   
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

10 นางสาวรุ่งทิพย์  ยุ่นประยงค์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม 
ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
(ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

11 นางสาวหฤทัย  ใจดี รางวัลระดับเหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ม.ต้น)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 

12 นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  (ม.ต้น) 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 
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ที ่ ชื่อ รำงวัล 

13 นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ รางวัลระดับเหรียญเงิน  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม  (ม.ปลาย)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

14 นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ รางวัลระดับเหรียญเงิน  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ม.ปลาย)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 

15 นายศราวุธ  รัตนะ  รางวัลระดับเหรียญเงิน  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนยอดเยี่ยม  (ม.ต้น)   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
(ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   
รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

16 นางสาวศศิธร  โมลา รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  (ม.ปลาย)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  (OBEC AWARDS) 

17 นางสาวเครือวัลย์  ราชวินิต รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ประเภทด้านบริหารจัดการชั้น 
เรียนยอดเยี่ยม (ม.ปลาย) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  
(OBEC AWARDS) 

18 นางเอกอนงค์  ลี้กุล รางวัลย์คุรุปูชนีย์  ประจ าปี 2561 
19 นายวิทยา  รัตนอร่าม รางวัลย์คุรุปูชนีย์  ประจ าปี 2561 
20 นางนันทนา  เพียรพิจิตร รางวัลย์คุรุปูชนีย์  ประจ าปี 2561 

21 นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง รางวัล “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 
22 นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส รางวัล “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 
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ที ่ ชื่อ รำงวัล 

23 นางสาวหฤทัย  ใจดี รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ม.ต้น)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  
รางวัลระดับชาติ 

24 นางณัชฐชนาภัทร  เจียมสิริ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ประเภทด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ม.ต้น)  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  รางวัลระดับชาติ 
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3.  กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเข้ำประชุม / อบรม / สัมมนำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางอาภรณ์    โสมสอน อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2 นางสุวรรณา   วงศ์นาค อบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “สืบ

สานสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ” 
3 นางสาวเบญจรัตน์  บุญประเสริฐ ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ปีงบประมาณ 2560 
4 นางสาวธมลวรรณ   วุฒิมาก อบรมด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 

พัฒนาความรู้และทักษะการสอนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ประชุมปฏิบัติการวิจัย หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0”   

5 นางสาววราลี   สัตบุตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ 
วิถีปฏิบัติ” 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Center) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS System)   
รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ“เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA 2018 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางสมจิตต์   มาฆะสิทธิ์ ประชุมโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 
อบรมโครงการการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

2 นางสาวธีรณี    ติยะศิริ ประชุมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการวัน 
สถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีที่ 22 ประจ าปี 2560 

3 นางพิชญามณฑน์  วัฒนธัชพงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี
ปฏิบัติ”  
อบรมโครงการการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

4 นางอรอนงค ์ เพชรอุราสินธุ์ อบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” 
ประจ าปี 2561 

5 นางสาวศศิธร  โมลา อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
การสร้าง แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนว        
 O – NET และแนว PISA 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ 
ภูมิศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
6 นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต อบรมโครงการ “ไม่ตกยุค สร้างสุข 4.0” เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

(๓ อ.) และงานบริการของโรงพยาบาลระยอง 
อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นหลักสูตร3.3  
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประชุมผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและหน่วย
ราชการ  
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนน าเครือข่าย อย. น้อย
จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7 นายศตพล   วรไชย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   

 
9 

นายวิกรานต์   ไพบูลย์กาษาปน์ 

อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ 
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางรัชนี     หนูน้อย อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง  

และอาจารย์นิเทศ 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถีปฏิบัติ” 
ประชุมโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 
อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นหลักสูตร 3.3  
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

2 นางวิจิตต์   สุทธ ิ ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 

3 นางยุภาวดี  วัฒนธัชพงศ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์  จังหวัด
ระยอง 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

4 นางสมฤด ี  ธนโชติกฤตชัย ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์  จังหวัด
ระยอง 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
5 นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์  จังหวัด
ระยอง 
อบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ”  
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
ประจ าปี 2561   

6 นายจิรพล  ค าต่อตั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชา
ฟิสิกส์ 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต ารวจประสานโรงเรียน  
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
ร่วมสัมมนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเมืองอุตสาหกรรม 
สีเขียว   
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก เรื่องการน ามาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

7 นางสาวศิริลักษ ์    วังทอง ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 

8 นางสาวกมลชนก  อาทรกิจวัฒน์ ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
ประจ าปี 2561   
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
9 นางณัฐชนาภัทธ   เจียมศิริ ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด

ระยอง 
ประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 

10 นางสาวศิริกมล   บุญสนอง ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การ 
สร้าง แบบทดสอบเพ่ือวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนว O – NET  
และแนว PISA 
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรตามกิจกรรม โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทย
อุปนิสัยพอเพียง” 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ 
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือจัดท ารูปแบบ
และ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

11 นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักดิ์ อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเพ่ือศิษย์ 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
12 นายอนุชา  สุขปีรดา อบรมพัฒนาทักษะ 7C ของครูเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 

STEPS กับการท า PLC 
ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพทางด้านการ 
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่ความทัดเทียมกับอาเซียนและ 
สอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 
ประชุมวางแผนประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการ 
ศึกษา 2560 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
อบรมและส่งเสริมการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาตาม 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEQA) 
ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุค 
ใหม่ (พ.ศ. 2553 - 2561) 
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครูในเขตระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรตามกิจกรรม โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ 
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
13 นายญาณินทร์  พวานุวงค์ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนแบบองค์รวม 
ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์  จังหวัด
ระยอง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครอง 
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Center) และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  
(CATAS System)   
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ 
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 

14 นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์ ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์  จังหวัด
ระยอง 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ 
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 

15 นางสาววิกัติรัชต์  แก้วอามาตย์ ศึกษาดูงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 
รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
ประชุมแนวทางการด าเนินงานจัดการเรียน 
การสอน และสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี 2560  
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

2 นางสาวรุ่งทิพย์  ยุ่นประยงค์ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
อบรมโครงการ “ไม่ตกยุค สร้างสุข 4.0” เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
(๓ อ.) และงานบริการของโรงพยาบาลระยอง 
อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นหลักสูตร  
3.3 และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ประชุมผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและหน่วย
ราชการ 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภูมิศาสตร์  

3 นางสาวศศิธร  ทุ่มกระโทก อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
4 นางสาวเมวิการ์  เกตุนอก อบรมด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 

พัฒนาความรู้และทักษะการสอนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
อบรมพัฒนาทักษะ 7C ของครูเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 
STEPS กับการท า PLC 
ประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
ประชุมปฏิบัติการวิจัย หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0”   
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย 
รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ 

5 นายอนุชา  ฉันงูเหลือม อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาประจ าปี 2560 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย  
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
6 นางสาวพิชวรรณ  ร่วมกล้า อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี

ปฏิบัติ” 
ประชุมแนวทางการด าเนินงานจัดการเรียน 
การสอน และสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี 2560  
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 

7 นางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่อง
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ Startup 
Thailand 4.0”   
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 

8 นางสาวเกษมณี   เหมือนมาศ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม 
ประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

9 นางสาวธัญลักษณ์  จันทรมาก อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ์ ประชุมการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนประจ าปี 2560 ให้แก่ครูผู้ 

รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี
ปฏิบัติ” 
ประชุมโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 
ประชุมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 ว่าที ่ร.ต.หญิงจิราภา   เชื้อเอ่ียม ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา รุ่นที่ 13 

3 นายดิเรก     หนูน้อย ประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
อบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา รุ่นที่ 13 

4 นายทวีวัฒน์     เบญจมาศ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยุคไทยแลนด์ 4.0” 
ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (1 ต ารวจ  1 โรงเรียน) 
อบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 
อบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา รุ่นที่ 13 

5 นายชัชนาถ   ฉายาชวลิต อบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
6 
 

นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี 
 

อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาประจ าปี 2560 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย 
ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี
การศึกษา 2561 

7 นายรุจน์  ลี้กุล อบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นายมาโนช  บัวกลิ่น อบรมพัฒนาทักษะ 7C ของครูเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 

STEPS กับการท า PLC 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี
ปฏิบัติ” 

2 นายวิริยะ   สมสุภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน 
เครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2  ประจ าปี 2560 
อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการด าเนินการควบคุมยาสูบใน 
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
3 นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม ประชุมวางแผนประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

4 นายเสถียรพงษ ์ ชูสาย รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางเอ็นดู   วงศ์พยัคฆ์ อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในการประกอบพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-       
ภูมิพลอดุลยเดช 

2 นางสาวกรองทิพย์   เพียรพิจิตร อบรมพัฒนาทักษะ 7C ของครูเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 
STEPS กับการท า PLC 
อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในการประกอบพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-       
ภูมิพลอดุลยเดช 
อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สู่ชุมชน 

3 นางนันทนา   เพียรพิจิตร ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

4 นายอัครพงศ ์ สุจริต อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี
ปฏิบัติ” 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
5 นายพงษกร  บุญต่อ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจ าปี 2560 
อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นหลักสูตร 3.3 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

6 นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพทางด้านการ 
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่ความทัดเทียมกับอาเซียนและ 
สอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่อง
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ Startup 
Thailand 4.0”   
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครูในเขตระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

7 นางสาวนันทนา    ดอกไม้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบ Online และ Offline” 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35” หัวข้อ “Uninet To 
School” 
ประชุมเชิงวิชาการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์สุข
ของมหาชน” 
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัว 
ชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ 
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออก  
เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
8 นางสาวมาณี  คุสิตา ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทย

อุปนิสัยพอเพียง” 
9 นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี

ปฏิบัติ” 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35” หัวข้อ “Uninet To 
School” 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่อง
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ Startup 
Thailand 4.0”   
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA 2018 

10 นางสาวอวยพร  แท่นทอง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
1 นางเอกอนงค ์     ลี้กุล   อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถี

ปฏิบัติ” 
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Professional Development 
“Unlocking Professional Learning community into Practice 
 : A Focus on English Language Teacher” 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
การสร้าง แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนว 
O – NET และแนว PISA 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ศึกษาดูงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2 นางสุนีรัตน์      เบญจมาศ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3 นางสาวผุสดี   ผาสุขยืด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
การสร้าง แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนว  
O – NET และแนว PISA 
ประชุมโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 
อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) รุ่นที่ 14 

4 นางกนกวรรณ   เสือศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” 
อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) รุ่นที่ 14 
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
5 นางสาวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเพ่ือศิษย์ 
อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นหลักสูตร 3.3 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ประชุมเชิงวิชาการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์สุข
ของมหาชน” 

6 นายกิจจา   กสิกรรม อบรมพัฒนาทักษะ 7C ของครูเพ่ือเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ด้วย 5 STEPS กับการท า PLC  
อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) รุ่นที่ 14 

7 นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรตามกิจกรรม โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

8 นางสาวอินทุกานต์  ประชุมชน อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

9 นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ รับการประเมินศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพ่ือการพัฒนา 
ต่อยอด  
ประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนเครือข่ายฯ 
จังหวัดระยอง 

10 นางสาวหฤทัย  ใจดี อบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ”  
รับการประเมินศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพ่ือการพัฒนา 
ต่อยอด 
ประชุมกรอกแบบส ารวจความคิดเห็นประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนเครือข่ายฯ 
จังหวัดระยอง  
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ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
11 นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ อบรมโครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
เข้ารับการติดตามพัฒนาการเรียนการสอน 
(Boot Camp Follow Up Program) 
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครูในเขตระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  

12 นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข ประชุมวางแผนประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รับการประเมินศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพ่ือการพัฒนา
ต่อยอด 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประชุมการจัดการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนเครือข่ายฯ 
จังหวัดระยอง 

13 นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Professional Development 
“Unlocking Professional Learning community into Practice 
 : A Focus on English Language Teacher” 
อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) รุ่นที่ 14 
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
 
 



 Wangchanwittaya School                     สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

118 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
14 นางสาวจรัสนภา  นามโคตร อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนแบบองค์รวมได้ 
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Professional Development 
“Unlocking Professional Learning community into Practice 
 : A Focus on English Language Teacher” 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) รุ่นที่ 14  
อบรมโครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
จังหวัดระยองเพ่ือต่อต้านการทุจริต”   
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำยกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ 
5 
 

นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์ ประชุมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดระยอง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 
ประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนา 
อาชีพสู่ชุมชน 
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1. สรุปรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ ประจ ำปี 2560 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รวมจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 838,956.46 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 838,956.46 
เงินนอกงบประมาณ 6,029,200 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7,061,358.06 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 1,946,600 เงินอ่ืน ๆ 1,940,000 

รวมรำยรับ 8,814,756.46 รวมรำยจ่ำย 9,840,314.52 
 
2. สรุปรำยรับเงินนอกงบประมำณ (เงินอุดหนุน – เงินรำยได้) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สรุปรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณ แยกตำมหมวดรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
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22%

สรุปรำยรับเงินนอกงบประมำณ
ปีงบประมำณ 2560

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เงินอ่ืน ๆ (ระบ)ุ

8%

72%

20%

สรุปรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณ
ตำมหมวดรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 2560

งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เงินอ่ืน ๆ
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4. สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยเงินเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมำณ 2560 
ที ่ รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย 
1 เครื่องแบบนักเรียน 4,821,770.13 729,750 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 250,007 1,573,801 
3 หนังสือเรียน 6,029,200 1,912,468.40 
4 อุปกรณ์การเรียน 1,484,665 681,260 

รวม 4,560,778 4,897,279.40 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปงบประมำณที่น ำมำจัดสรรส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ประเภทเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรายหัว ปี 60 6,029,200 ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและโครงการต่าง ๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินระดมทรัพยากร ปี 60 4,821,770.13 - ค่าจ้างครูอัตราจ้าง / บุคลากร 

- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

 เงินรายได้ (ค่าเช่าร้าน/อื่น ๆ) 250,007  
เงินเรียนฟรี 15 ปี เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,573,801 - กิจกรรมทักษะทางวิชาการ การ

เข้าค่ายคุณธรรม / ค่ายวิชาการ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
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ค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์ หนังสือ

สรุปรำยรับ - รำยจ่ำย เงินเรียนฟรี 15 ปี

รายรับ

รายจ่าย
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6. รำยชื่อผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำโรงอำหำร  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบกำร ประเภทอำหำร 
1 นางเสาวณี  จันทน์ประทุม ข้าวราดแกง 
2 นางฉลวย  รัศมีแก้ว ข้าวราดแกง 
3 นางจันทร์  ห้วงทิวา อาหารจานเดียว 
4 นายจ าลอง  พันธุ์เสือ อาหารจานเดียว 
5 นางราตรี  สอนภักดี ก๋วยเตี๋ยว 
6 นางธาตรี  กิจรัตน์ ก๋วยเตี๋ยว 
7 นางสาวทัชนา  ดีศรี เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ น้ าหวาน 
8 นางสาวอัญชลี  เจริญกุล เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ น้ าหวาน 
9 นางอรทัย  ปราณนัทธี ไอศกรีม 
10 นายธีรศักดิ์  ศุภพรโกมล ไอศกรีม 
11 นางจ าปา  เอกจีน ร้านลูกชิ้น 
12 นางอัจฉรา  มั่งสุข ขนมโตเกียว 
13 นางสุปราณี  ศรีประเสริฐ ซูชิ  เครป 
14 นางส ารวย  จันทร์ประทุม เบเกอรี่ 
15 นางจิต  โพธิ์จันทร์ ส้มต า ไก่ทอด ข้าวเหนียว 
16 นางปารชญา  พรมประเทศ ผลไม้ ทาโกยากิ 
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7. ข้อมูลอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ  ปีกำรศึกษำ 2560 
 - อำคำรเรียน 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 แบบ 208 2 8 2,000,000 2525 กรมสามัญฯ 
2 แบบ GS217B 2 8 4,264,800 2529 กรมสามัญฯ 
3 แบบ 318 ล/30 3 18 8,900,000 2534-2535 กรมสามัญฯ 
4 แบบ อบจ.รย. 3 8 6,079,000 2552 อบจ. 
5 แบบ อบจ.รย. 3 8 6,400,000 2555 อบจ. 

 
 - อำคำรอเนกประสงค์ 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 แบบ 100/27 1 1 3,443,000 2535 กรมสามัญฯ 
2 แบบ อบจ.รย. 1 1 4,855,000 2553 อบจ. 

 
 - อำคำรฝึกงำน 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 แบบ คหกรรม GEMS 1 1 450,000 2529 กรมสามัญฯ 
2 แบบ เกษตรกรรม GEMS 1 1 450,000 2529 กรมสามัญฯ 
3 แบบ อุตสาหกรรม GEMS 1 1 472,700 2529 กรมสามัญฯ 

 
 - ห้องน้ ำ 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 แบบ 6 ที่ 1 6 45,000 2523 กรมสามัญฯ 
2 แบบ 6 ที่ 1 6 70,000 2525 กรมสามัญฯ 
3 แบบ 6 ที่ 1 6 90,000 2530 กรมสามัญฯ 
4 แบบ 6 ที่ 1 6 156,000 2534 กรมสามัญฯ 
5 แบบ 6 ที่ 1 6 171,314 2534 กรมสามัญฯ 
6 แบบ 6 ที่/27 1 6 188,150 2547 กรมสามัญฯ 
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หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
7 แบบ 6 ที่/27 1 6 209,800 2547 กรมสามัญฯ 
8 แบบ 4 ที่/49 1 4 638,000 2558 สพฐ. 

 
 - บ้ำนพักครู 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 แบบ 202 ก 2 2 191,000 2523 กรมสามัญฯ 
2 แบบ 202 ก 2 2 191,000 2524 กรมสามัญฯ 
3 แบบ 202 ก 2 2 208,000 2525 กรมสามัญฯ 
4 แบบ 202 ก 2 2 218,000 2526 กรมสามัญฯ 
5 แบบ 204 ก 2 2 219,500 2527 กรมสามัญฯ 
6 แบบ 204 ก 2 2 209,000 2528 กรมสามัญฯ 
 แบบ 204 ก 2 2 219,000 2530 กรมสามัญฯ 
 แบบ 204 ก 2 2 230,000 2532 กรมสามัญฯ 
 แบบ 205/26 2 5 638,000 2558 สพฐ. 

 
 - บ้ำนพักภำรโรง 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 ไม้ 2 ชั้น 2 - 71,000 2525 กรมสามัญฯ 
2 ไม้ 2 ชั้น 2 - 111,000 2534 กรมสามัญฯ 

 
 - บ้ำนพักนักเรียน 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอำคำร 
จ ำนวน

ชั้น 
จ ำนวน
ห้อง 

รำคำ (บำท) พ.ศ.ที่สร้ำง 
ที่มำของ

งบประมำณ 
1 หอพักนักเรียน 8 คน - - 286,000 2534 กรมสามัญฯ 
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8. ข้อมูลกำรใช้ยำนพำหนะโรงเรียน  ประจ ำปี 2560 
 
ทะเบียนรถ/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผค 398 1 1 - - - - - - - - - - 
นข 417 1 - - - - - - - - - - 1 
40-0336 1 5 1 - 1 2 6 7 3 1 1 1 
นข 3338 8 8 12 3 6 7 14 10 11 4 9 4 
นบ 6650 7 15 8 5 12 16 19 7 16 6 17 6 

รวม 18 29 21 8 19 25 39 24 30 11 27 12 
 

- จ ำแนกกำรใช้ยำนพำหนะตำมพื้นที่กำรใช้งำน 

ทะเบียนรถ/เดือน 
มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน 

ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. 

ผค 398 1 - 1 - - - - - - - - - 
นข 417 1 - - - - - - - - - - - 
40-0336 1 - 3 2 - 1 - - 1 - 2 - 
นข 3338 4 4 5 3 7 5 2 1 1 5 3 4 
นบ 6650 4 3 9 6 - 8 - 5 3 9 8 8 

รวม 11 7 18 11 7 14 2 6 5 14 13 12 
 

ทะเบียนรถ/เดือน 
กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม 

ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. 

ผค 398 - - - - - - - - - - - - 
นข 417 - - - - - - - - - - 1 - 
40-0336 5 1 6 1 2 1 1 - 1 - - 1 
นข 3338 8 6 7 3 5 6 1 3 4 5 2 2 
นบ 6650 8 11 2 5 7 9 3 3 6 11 2 4 

รวม 21 18 15 9 14 16 5 6 11 16 5 7 
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ข้อมูลสถิติจ ำนวนสมำชิกห้องสมุด

ครู

- ช้ัน ม.1

- ช้ัน ม.2

- ช้ัน ม.3

- ช้ัน ม.4

- ช้ัน ม.5

- ช้ัน ม.6

 
1. กำรใช้ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ 
 - ข้อมูลสถิติจ ำนวนสมำชิกห้องสมุด  ปีกำรศึกษำ 2560 

สภำพของสมำชิก 
จ ำนวนครู/นักเรียน

ทั้งหมด 
จ ำนวนครู/นักเรียนที่

เป็นสมำชิก 
ร้อยละของจ ำนวน

สมำชิกทั้งหมด 
ครู 85 85 5.16 
นักเรียน 
- ชั้น ม.1 327 327 19.86 
- ชั้น ม.2 304 304 18.46 
- ชั้น ม.3 327 327 19.86 
- ชั้น ม.4 213 213 12.94 
- ชั้น ม.5 220 220 13.56 
- ชั้น ม.6 170 170 10.32 

รวมสมำชิก
ทั้งหมด 

1,646 1,646 100 
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กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด

การเข้าใช้ห้องสมุด (ครั้ง) ครู (คน) การเข้าใช้ห้องสมุด (ครั้ง) นักเรียน

การยืมหนังสือ (เล่ม) ครู การยืมหนังสือ (เล่ม) นักเรียน

 - ข้อมูล สถติิกำรใช้ห้องสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
 

เดือน 
กำรเข้ำใช้ห้องสมุด 

(ครั้ง) 
กำรยืมหนังสือ (เล่ม) หมำยเหตุ 

ครู (คน) นักเรียน ครู นักเรียน จ ำนวนวันให้บริกำร 

พฤษภาคม 40 900 32 350 11 วัน 
มิถุนายน 48 1,500 45 382 21 วัน 
กรกฎาคม 45 1,200 38 455 21 วัน 
สิงหาคม 50 1,435 50 400 22 วัน 
กันยายน 52 1,365 33 389 22 วัน 
ตุลาคม 68 1,528 42 344 13 วัน 
พฤศจิกายน 66 964 38 590 21 วัน 
ธันวาคม 50 1,432 45 700 22 วัน 
มกราคม 55 1,534 66 685 22 วัน 
กุมภาพันธ์ 78 1,349 58 433 20 วัน 

รวม 552 13,207 447 4,728 195 วัน 
เฉลี่ย / วัน 

ร้อยละ 
3 คน 
3.41 

57 ครั้ง 
3.56 

2 เล่ม 22 เล่ม   
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2. กำรใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกำรเรียนรู้ 
 - แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ อาคาร 1 
2 ห้อง English Lab อาคาร 1 
3 ห้องวิชาการ อาคาร 1 
4 ห้องชีววิทยา อาคาร 2 
5 ห้องฟิสิกส์ อาคาร 2 
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 2 
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 2 
9 ห้องสมุด อาคาร 2 
10 บอร์ดความรู้ อาคาร 2 
11 ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 
12 ห้องแนะแนว อาคาร 2 
13 ห้องสืบค้น อาคาร 3 
14 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังจันทร์ อาคาร 3 
15 ห้องเรียนภาษาไทย อาคาร 3 
16 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 
17 ห้องเรียนศิลปะ อาคาร 3 
18 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ อาคาร 4 
19 คลินิกคณิตศาสตร์ อาคาร 4 
20 ห้อง Math Lab อาคาร 4 
21 ห้องจริยธรรม อาคาร 5 
22 ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ อาคาร 5 
23 ห้องดนตรี อาคารเรียนชั่วคราว 
24 ศูนย์เพ่ือนเตือนใจ อาคารเรียนชั่วคราว 
25 ห้องพยาบาล หอประชุม 
26 หอประชุม / โรงยิม หอประชุม 
27 ฐานพระ - 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
28 ลานไทร - 
29 สนามฟุตซอล โดม 
30 ลานโต๊ะนั่ง - 
31 สวนสมุนไพร - 
32 สวนหย่อม - 
33 ห้องเรียนการงานฯ - 
34 อาคารอุตสาหกรรม - 
35 แปลงเกษตร - 

 
 
 - แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
สถิติกำรใช้
จ ำนวนครั้ง/

ปี 
1 โครงการป่าวังจันทร์ โรงเรียนก าเนิด

วิทย์ 
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 2 

2 โรงพยาบาลวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 3 
3 วัดชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 3 
4 วัดบึงตากาด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 3 
5 อบต.พลงตาเอ่ียม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 2 
6 สวนสมุนไพรพระเทพฯ อ.มาตาพุด จ.ระยอง 1 
7 ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 4 
8 ไดโนซอร์ แพลนเน็ต กรุงเทพมหานคร 1 
9 สวนนงนุช อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 1 
10 ดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3 
11 หุ่นขี้ผึ้ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 
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3. ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาประสานความร่วมมือเพ่ือมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ได้แก่ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล เชี่ยวชำญเรื่อง 
1 นางอัมพร  จดแตง การจักสานไม่ไผ่ 
2 นางนิภาพร  พงษ์กระสินธุ์ งานจัดดอกไม้สดและงานใบตอง 
3 นายสุริยา  วงศ์พยัคฆ์ งานอาหารกระท้อนลอยแก้ว 
4 นางสาวสุพัท  บุยมี ทุเรียนทอดกรอบ 
5 นางสาวฉฏาทิพย์  ธณัยศวรรย์ การท าน้ าพริกกุ้งเผา 
6 นางสาวประไพ  สิ้นเคราะห์ การท าปลาดุส้ม 
7 นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ การท าปุ๋ยหมัก SML 
8 นายรวงทอง  คุ้มเกียรติ การท าผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว 
9 นายด ารงศักดิ์  ชุมแสงพันธ์ (หมอกุ) การท าสมุนไพรและเกษตรชีวภาพ 
10 สมุนไพรชงชาเพ่ือสุขภาพ การชงชาเพ่ือสุขภาพ 

 


