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ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 
พุทธศักราช 2560 – 2563 ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู และ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”จึงขอขอบคุณ
คณะท างานแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 – 2563 ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”ทุกท่าน      
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ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ค าน า 

  การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะตามที่  สังคม
และประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่ เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นจะต้องมียุทธวิธีที่ เหมาะสมกับ  
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ดังนั้ นในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นกรอบแนวทางใน  การ
จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือการพัฒนาซึ่งเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 4 ปีนี้ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพและน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”ให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา  ของโรงเรียน บุคลากรทุกท่านใน
โรงเรียนจะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ สามารถน าสู่การ ปฏิบัติและพัฒนานักเรียน และ
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้และเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่งที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาที่ส าเร็จ
ผลภายในปี 2563   

 

 

                                                                       (นายชาลี วัฒนเขจร)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลของสถานศึกษา 

1. ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบ ารุง”ตามประวัติเคยเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

มณฑลอยุธยา เดิมอยู่ในวัดบางหลวงใน สอนถึงชั้น ม.3 (ป.7) 
วันที่  19 มีนาคม พ.ศ. 2476  พระครูนันทมุนี   (พระรามัญมุนี )  ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างที่                  

วัดบางหลวงนอกก็ยังเปิดสอนถึงม.3  มีนักเรียนที่อยู่ห่างไกลมาเรียน  การคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินมาโรงเรียน
หรือมาอยู่ที่วัด เมื่อจบ ม.3 ก็ต้องไปเรียนต่อ ม.6 ที่วัดส าแล 

พ.ศ .2477 และ พ.ศ.2488  โรงเรี ยนพยายามเปิดสอนถึ ง  ม .6   แต่ก็ ไม่ สามารถเปิด ได้ 
พ.ศ. 2599 โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับ ม.6 (ม.ศ.3) ขณะนั้นโรงเรียนมีเนื้อท่ี 6 ไร่ 2 งาน 

ซ่ึงคับแคบไม่สามารถขยายพื้นที่ได้โรงเรียนจึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 
พ.ศ. 2507  นายมงคล  ธูปกระจ่าง  ครูใหญ่ในขณะนั้นได้พยายามย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ศาลเจ้าป่าสะแก

เมื่อได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานก็สร้างบนที่ดินของศาลเจ้าก่อน  แต่การขอใช้หรือขอเช่าที่ดินดังกล่าวมี
ปัญหายุ่งยากมาก  ครั้งแรกกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินนี้อนุญาตให้เช่าเพียง 5 ไร่ 
เท่านั้นมีสัญญาเช่าคราวละ 10 ปี 
  พ.ศ. 2517  โรงเรียนได้ขอเช่าที่ดินศาลเจ้าป่าสะแกได้ 15 ไร่ 57 ตารางวา  สัญญาเช่าคราวละ 10 ปี 
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก  แต่ส านักงบประมาณได้ท้วงติงว่าสัญญาเช่าคราวละ 10 ปีนั้นสั้นไป  คุณจรูญ   
กุวานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสมัยนั้นได้พยายามแก้ไขสัญญาเช่าจากคราวละ 10 ปี เป็นคราวละ 30 ปี        
ได้ส าเร็จและยังขอใช้ที่ดินของศาลเจ้าป่าสะแกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนในเนื้อที่  12  ไร่  18  ตารางวา         
เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน 
  พ.ศ. 2518  เจ้าหน้าที่ของกรมสามัญศึกษา  ได้มาตรวจโรงเรียนเห็นว่าสภาพของโรงเรียนเก่า         
และทรุดโทรมมากไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจ านวน 260,400 .- บาท         
ให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2 หลัง  โรงเรียนจึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวและซ่อม         
โรงฝึกงานซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  ด้วยงบประมาณเพ่ือใช้เป็นส านักงานของโรงเรียน 

วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2518  ฯพณฯ  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์  อาคารเรียน 216ก  ทั้งนี้มาจากการประสานงานของคุณจรูญ กุวานนท์  นายกสมาคมศิษย์เก่า 
พ.ศ. 2521 โรงเรียนเปิดสอน ม.1 - ม.3  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.  2521                           
(ซึ่งเดิมใช้หลักสูตร ม.ศ.1-ม.ศ.3) 
  พ.ศ. 2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6)  ดังนั้นในปัจจุบัน
โรงเรียนจึงเปิดสอนระดับ ม.1- ม.6 
    พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

พ.ศ. 2538  นักเรียนของโรงเรียนคือนางสาวประพาฬรัตน์  คชเสนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน  รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
  พ.ศ. 2543  นักเรียนของโรงเรียนคือ  นายบรรดิษฐ์  ขาวจัตุรัส  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน  รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
  พ.ศ. 2544  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญของกรมวิชาการ  โรงเรียนน าร่องการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนน า
ร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2545  ของกรมวิชาการ 



2 
 
 พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นสถานศึกษาที่ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน 
 พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 พ.ศ.2557  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม  ด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 
จากกระทรวงวัฒนธรรม  รางวัลยอดเยี่ยมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการจิตอาสาต้นแบบ  ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบัน การศึกษา  และ
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โครงงานต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ  โครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจปีที่ 5”    

พ.ศ. 2559 นักเรียนของโรงเรียนได้ คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-net) ระดับชั้น ม.3 
 ปัจจุบันโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  มีเนื้อที่ทั้งหมด  23  ไร่  3  งาน  43  ตารางวา  มีอาคาร
เรียน 4 หลัง  โรงฝึกงานอุตสาหกรรม – คหกรรม 2 หลัง หอประชุม 1 หลังโรงอาหาร 1 หลัง โดมอเนกประสงค์ 
1 หลัง  มีห้องเรียน 27 ห้องเรียน
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2. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวสัตตบงกช  มีเสมาบนดอกบัว  ที่ก้านบัว  มีแถบครึ่งวงกลม 
ปลายพลิ้ว  จารึกชื่อ  ปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

 อักษรย่อ  น.น. 
 สีประจ าโรงเรียน  เหลือง – แดง 
 คติพจน์   สจฺจเฺว  อมตา  วาจา   “ ค าสัตย์แล  เป็นวาจาไม่ตาย” 
 ค าขวัญ   เรียนเด่น  เล่นดี  รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  
 เพลงประจ าสถาบัน มาร์ชนันทมุนี  มาร์ชเหลืองแดง  คืนสู่เหย้าและอาลัยเหลืองแดง 
 ที่ตั้ง   54  หมู่  2  ถนนสุขาภิบาล  5  ต าบลบางหลวง  อ าเภอเมือง    
                                      จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12000   
    โทรศัพท์   0-2581-1825   โทรสาร  0-2581-5571 
 

2.1 ข้อมูลพื นฐานของโรงเรียน 
  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  6  มีพ้ืนที่บริการได้แก่  ต าบลบางหลวง  ต าบลบางเดื่อ  ต าบลบางขะแยง  ต าบลบ้านฉาง 
ต าบลบางปรอก  ต าบลบางคูวัด  ต าบลบ้านกลาง  และต าบลบางกะดี 
 
3.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 3.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกึ่งสังคมเมือง  ชุมชนดั้งเดิมค่อนข้างน้อยประชากร
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่  มีฐานะตั้งแต่ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะเป็น
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  สถานที่ของส่วนราชการ ตลอดจนมีวัด 
ที่เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวไทยและชาวมอญ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้าง  
เกษตรกร  เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม  ทั้งท านา  ท าสวนผัก  และท าสวนผลไม้  และแหล่งโรงงาน
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้ จักโดยทั่วไป    
คือประเพณีสงกรานต์  ประเพณีส่งข้าวแช่  แห่หางหงส์  ประเพณีจุดลูกหนู  กวนข้าวทิพย์   

3.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ  37.85   
        ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ   54.70 
        นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   99.08 
        ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว/ปี  120,000.- บาท 
        จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว      4    คน 

3.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
สถานที่ตั้งของโรงเรียนห่างจากถนนสายหลัก  ประมาณ  2  กิโลเมตร  การเดินทางไม่ค่อย

สะดวก  บริเวณพ้ืนที่ของโรงเรียนแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือส่วนที่เป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบ  มีพ้ืนที่  15 
ไร่  57  ตารางวา  และอีกส่วนเป็นสนามกีฬา  เนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  86  ตารางวา  มีถนนซอยผ่านกลางไม่
สะดวกต่อการบริการนักเรียน 

4 
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  เนื่องด้วยโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นชนบทกึ่งสังคมเมือง  ประชากรไม่แออัด  มีทั้งชุมชนที่
ดั้งเดิมมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนที่ย้ายเข้ามาใหม่  รอบบริเวณโรงเรียนมีพ้ืนที่ท าสวน  และ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นข้อดีที่มีแหล่งเรียนรู้  ผู้ปกครองของนักเรียนกึ่งหนึ่งมิใช่คนในท้องถิ่น  มีการเคลื่อนย้าย
อยู่ตลอด  ฉะนั้นนักเรียนของโรงเรียนจึงมีการย้ายเข้าและลาออกเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  สาเหตุหนึ่งคือ ย้าย
ติดตามผู้ปกครอง 
 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ  สมาคมศิษย์เก่า ฯ  มูลนิธิเพ่ือการศึกษา
และชุมชน  ด้วยการมีจิตศรัทธาในการบริจาคเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดมี
มูลนิธิเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  5  มูลนิธิ  คือ มูลนิธิสวิง – อนงค์  วงษ์ดนตรี  มูลนิธิวิโรจน์ – วันดีเจริญ
พฤกษาชาติ มูลนิธิเย็น–แสวง ผลละออ มูลนิธิมงคล–จงกล  ธูปกระจ่าง และมูลนิธิกนกวรรณ  จันทร์กระจ่าง  
และให้การพัฒนาการศึกษาด้วยดี  นอกจากนี้  ชุมชนยังช่วยเหลือดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
และมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
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4.  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล  ณ วันที่  11  พฤษภาคม 2560 )  ดังนี้ 
 1.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   820  คน 
 2.  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั น จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 5 99 70 169 33.8 
ม.2 5 95 72 167 33.4 
ม.3 5 95 82 177 35.4 

รวม ม.ต้น 15 289 224 513 34.20 
ม.4 4 67 42 109 27.25 
ม.5 4 49 59 108 27 
ม.6 4 50 40 90 22.5 

รวม ม.ปลาย 12 166 141 307 25.58 
รวมทั งหมด 27 455 365 820 30.37 

 

 3.  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 13 คน 
 4.  จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ยากจน ด้อยโอกาส) 530 คน 
 5.  จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  31 คน 
 6.  สัดส่วนครู : นักเรียน  = 1 : 16 
 
5.  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
      ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้าง  ดังนี้ 

ที ่ บริหาร/กลุ่มสาระ 

เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง รวม 
ป.
ตรี 

ป.
โท. 

ป.
เอก 

ไม่มี 
ช้านาญ

การ 

ช้านาญ
การ

พิเศษ 
1 บริหาร 1 1 2 - 2 - - - 2 
2 ภาษาไทย - 7 7  6 1  - 3 3 1 
3 คณิตศาสตร์ 1 5 6 5 1 - 5 1 - 
4 วิทยาศาสตร์ 4 2 6 4 2 - 1 5 - 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 4 6 6 - - 2 2 2 
6 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6 4 2 - 3 2 1 
7 ศิลปะ 2 2 4 3 1 - 1 2 1 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา 3 - 3 3 - - 3 - - 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 5 7 6 1 - 1 6 - 
10 สนับสนุนการสอน - 5 5 5 - - 5 - - 
 รวม 16 36 52 42 10 - 24 21 7 
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พนักงาน และเจ้าหน้าที่ 

ที ่ กลุ่มงาน ชาย หญิง รวม 
จ้างจากงบประมาณ 

สพฐ. อบจ. งบประมาณ รายได้สถานศึกษา 
1 ครูอัตราจ้าง - 3 3 - 3 - - 
2 ลูกจ้างงบ สพฐ. - - - - - - - 
3 ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ - 1 1 - - - 1 

4 ลูกจ้างประจ า(นักการ) 3 - 3 - - 3 - 
5 ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) 1 3 4 - - - 4 

 รวม 4 7 11 - 3 3 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม

1 นางสาวมณฑกาญ  ปานปิน่ เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

2 นายชญานนท์  แสงเรือง เหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

3 นางสาวหนึ่งฤทัย  มูซอ เหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

1 เด็กชายจตุพร  แก่นเรือง

2 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีพายัพ
3 เด็กชายสรัญชัย  นุชเทียน
4 นางสาวทิพวรรณ  แก้วเขื่อนขันธ์

5 นางสาวนารีรัตน์  รํามนา
6 นายศิริสิทธิ ์ ใยแจ้ง
7 นายชยุต  แสงผ้ึง

8 นายสุเมธ  บางหลวง

9 เด็กชายสิทธิชัย  สุขสักขี ลําดับที ่55 

10 เด็กชายพีรพัฒน์  มีสังเกต ลําดับที ่55 

11 นายภาณุเดช  แก้วละมุล ลําดับที ่80 
12 นายเกียรติศักด์ิ  บัวเพชร ลําดับที ่20 
13 นายปรัชญา  ฟังเสนาะ ลําดับที ่15 
14 ด.ญกันต์กนิษฐ์  เงินสด คะแนน O-Net 

เต็ม 100
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับชาติ      

  O-Net ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

6. ผลงานของนักเรียนทีท่ าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ปีการศึกษา 2559

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66
เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนคร้ังที ่66

การแข่งขัน A-Math  แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิง
แชมป์ไทยและนานาชาติคร้ังที ่31



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม

1 เด็กชายฐิติพงค์  นิมมา

2 เด็กชายธัญธร  ชูพุทธพงศ์
3 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชีวเศรวฐ์
4 นางสาวณัฐการ  เทียนเงิน

5 นางสาวรางคณา  ศรีตะโกเศศ
6 นายอนุวรรษ  เลิศนิลรัตน์
7 เด็กชายณัฐพล  บัวดอก

8 นายมังกร  ว่องพานิช

1 นางสาวยอดขวัญ  สัตตารัมย์ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

เหรียญเงิน
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66
3 นางสาวพรผล  แซ่โง๊ว เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
4 นายเจษฎากร  สกุลสัน ชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาเยอรมัน ม.ศิลปากร
5 นางสาวเสริมสุข  สําอางค์กิจ ชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาเยอรมัน ม.ศิลปากร

1 นางสาวยอดขวัญ สัตตารัมย์

2 นางสาวปาวิตา กองแก้ว

3 นายเจษฎากร สกุลสัน
4 นายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
5 นางสาวน้ําฝน  จันทร์ดารา
6 นางสาวน้ําริน  ลักขษร
7 นางสาวภัทรวรรณ แซ่ล้ิม

เข้าร่วม

เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ 

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวช่อทิพย์  ไชยศรีษะ2

เหรียญทองแดง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดย
การติดล้อบินขึ้นจากพืน้) ม.1-ม.3  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทองแดง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม

1 เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่โง้ว
  เหรียญทองแดง

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3          
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

2 นางสาวพรผล  แซ่โง้ว
เหรียญทองแดง

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6          
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

3 เด็กหญิงเบนซ์  บางป้อง
  เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

4 เด็กชายต่อบุญ  ปุย้ตระกูล
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66
5 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผิวผ่องผัน

เหรียญทองแดง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง

 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

6  เด็กชายจิตติพงษ์  ขอนจิตร

7 นางสาวชลธิชา  ชาวสวน
8 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปล้ืมจิตร
9 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผิวผ่องผัน
10 เด็กหญิงวาสนา  มูลซาว
11 เด็กชายวิษณุ  บุตรพรม
12 นางสาวสุรีภรณ์  จันตะโส
13 นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์

14 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สกุลสัน
15 เด็กหญิงเบนซ์  บางป้อง
16  เด็กชายกุลธเนศ  พลอยเลิศ

17  เด็กหญิงจันจิรา  มีมุ่งบุญ
18 เด็กชายฑิฆมัพร  ศิริวงศ์
19 เด็กชายณัฐพล  ชาวนา
20 เด็กชายทัชฌาร์  สายเนตรงาม
21 เด็กหญิงน้ําทิพย์  อังคะชัยวนิชกุล
22 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ล่ี

เหรียญทองแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คิลปะ

เหรียญทอง

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คร้ังที ่66

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม
23 เด็กหญิงสิรินทร์รัตน์  สุขสันเทียะ
24 นางสาวสุภัทรตา  แก้วดวงจิต
25 เด็กชายอภิชาติ  โต๊ะงาม

1 เด็กชายนพนาคินทร์  ตันติฐากูร
  

2 เด็กชายมัฌชิมา  ป้อมศิลา

3 นายศิริมงคล  สอนทรง

4 นางสาวอัมพวรรณ  คําต๋ัน

5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมม่วง

6 เด็กหญิงพรทิพย์   อินอ่อน

7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมโสภา

8 เด็กหญิงวันนภา  พวงยาว
9 นางสาวจิรวรรณ  เกิดพงษ์

10 นายณัฐพงษ์  แป้งหอม

11 นางสาวธนรัตน์  จันทร์สุภาพ

12 นางสาวเขมิกา  ชาวนา
13 เด็กหญิงชลทิชา  บุญอนันต์

14 เด็กชายพิตรพิบูล  แจ่มนาม
15 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มลิวัลย์
16 เด็กหญิงจิราภา  จันทะภักด์ิ

17 เด็กหญิงศรัญญา  ดีเฉลา
18 เด็กหญิงมัทนา  พนมวนาภิรัต
19 นางสาวกนกวรรณ  จันทวะโร

20 เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วพวง
21 เด็กหญิงบัญจารัตน์  ถาวรกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

เหรียญเงิน
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ัง
ที ่66

เหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor ม.1-

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor ม.4-

ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทองแดง
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทอง 
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3   งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทอง 
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

เหรียญทองแดง

เหรียญทอง

เหรียญทอง  
ระดับเขตและ

ระดับภาค

การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คร้ังที ่66

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม

1 เด็กหญิงจุฑามาศ  เปีย่มศิริ

2 เด็กหญิงปณิตา  จันทกนก
3 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เปียยุระ
4 นางสาวกิ่งการญจน์  โพธิป์ระเสริฐ

5 นางสาวนันทการณ์  ถาวร
6 นางสาวอภิสรา  เพ็ชรประดับ

1  เด็กชายกิตติศักด์ิ  ช่อชะลาศรี

2 เด็กหญิงนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
3 เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
4 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี
5 เด็กหญิงชัญญานุช  หลงศรี
6 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงจิต
7 เด็กชายนาวิน  วังศิลาบัตร
8 เด็กหญิงพรชิตา  ผ่องโต
9 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูส่นธิ์
10 เด็กชายพาทิศ  เรืองสุวรรณ
11 เด็กชายพิชัยลักษณ์  คงคา
12 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งทวีทรัพย์
13 เด็กชายมนตรี  เขียวไกร
14 เด็กชายวิสิฐ  บุตรสิงห์
15 เด็กชายวุฒิกร  ใจเย็น
16 เด็กชายศราวุธ  ศิริแส
17 เด็กชายศิวกร  คงกระโฮ่
18 เด็กชายสกรรจ์  เขียวรัตน์
19 เด็กชายสหภาพ  เสนาขันต์
20 เด็กชายสุรดิษ  การไถเจริญ

เหรียญทอง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เหรียญทองแดง
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เหรียญทอง  
ระดับเขตและ

ระดับภาค

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66



ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ดร้ับ งาน/การแขง่ขนั/กิจกรรม
21 ด็กชายอธิพงศ์  ขําแป๊ะ
22 เด็กชายอุทัย  บัวชูใบ
23  เด็กชายเจษฎากร  บัวบรรจง
24 เด็กชายพงศพัศ  แกมขุนทศ

25 นายคณิน  อินทะเรืองศร

26 นายจตุโชค  ชูเช้ือ
27 นางสาวจุฬามณี  ทําทอง
28 นางสาวฐิติกาญจน์  สายบัว
29 นางสาวฐิตินันท์  บัวเชย
30 นายณัฐวัฒน์  จันสายออ
31 นางสาวณิชาภัทร  บุญเต็ม
32 นายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
33 นายภาราดร  เหมือนจิตต์
34 นายรักษ์ชาติ  ทองมอญ
35 นายราเชน  ประทาน
36 นายวิสาร  จูเปาะ
37 นายศราวิน  ศิริแส
38 นางสาวศศิภา  ใจเย็น
39 นายสรทรรศน์  กล่ันกสิกรรม
40 นายสหชัย  เสนาขันต์
41 นายสุภัทร  พะวันทะ
42 นางสาวสุภาพร  กุนะ
43 นายอนุพงศ์  เยาว์แสงแซงสนิท
44 นายเจตนิพัทธ ์ เจียมตน
45 นางสาวเสริมสุข  สําอางกิจ

  

เหรียญทอง  
ระดับเขตและ

ระดับภาค

การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เหรียญทอง  
ระดับเขตและ

ระดับภาค



ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551 260 100 74.00 16.00 40.50 10.39 40.00 36.00*

2552 269 100 62.00 6.00 31.68 10.72 31.50 28.50

2553 257 100 78.00 6.00 38.55 14.01 38.00 38.00

2554 249 100 76.70 13.70 42.22 12.21 41.80 43.40*

2555 213 100 72.80 31.20 50.66 9.54 48.80 45.60*

2556 120 100 63.00 16.90 38.39 10.67 38.00 26.00*

2557 94 100 51.80 13.70 33.29 7.84 33.00 27.40*

2558 144 100 58.00 9.00 39.13 10.51 40.00 44.00

2559 164 100 71.00 18.00 42.53 12.37 42.00 35.00

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551 260 100 70.00 12.00 37.51 10.88 38.00 40.00

2552 269 100 64.00 12.00 35.32 9.40 36.00 36.00

2553 257 100 82.00 6.00 36.43 16.37 36.00 30.00

2554 248 100 66.00 10.00 37.00 9.86 36.00 34.00*

2555 216 100 74.00 14.00 41.73 12.02 42.00 38.00

2556 119 100 60.00 14.00 34.13 9.06 32.00 32.00

2557 95 100 68.00 18.00 41.35 10.39 42.00 40.00*

2558 144 100 68.00 14.00 42.46 10.33 42.00 46.00

2559 165 100 86.00 16.00 45.24 12.54 46.00 46.00

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551 260 100 60.00 6.00 29.73 9.04 28.50 28.00

2552 268 100 37.50 0.00 18.25 7.15 17.50 17.50

2553 257 100 72.00 0.00 12.53 9.13 12.00 12.00

2554 249 100 72.00 10.00 26.96 8.42 26.00 24.00

2555 217 100 58.00 8.00 25.57 6.93 26.00 20.00*

2556 120 100 56.00 10.00 27.28 7.25 28.00 34.00

2557 94 100 36.00 12.00 23.70 5.86 24.00 22.00

2558 144 100 54.00 12.00 26.18 7.25 26.00 22.00

2559 164 100 72.00 8.00 28.85 8.68 28.00 26.00

7. ผลการสอบ O-Net ระดบัช ัน้ ม.3และ ม.6 ปีการศกึษา 2551 - 2559

เปรยีบเทยีบผลการสอบ O-Net ระดบัช ัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2551 - 2559

2.67

3.40

2.78

-5.10

7.22

-3.58

-12.27

-7.60

1.71

-1.39

วชิาภาษาไทย

วชิาสงัคมศกึษาฯ

วชิาภาษาองักฤษ

-5.72

1.11

-8.82

-2.19

6.87

3.67

14.43

5.84

1.11

2.48

%การพฒันา

%การพฒันา

%การพฒันา

-11.48

4.73

0.57

8.44



เปรยีบเทยีบผลการสอบ O-Net ระดบัช ัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2551 - 2559

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551 260 100 58.00 9.00 29.86 9.23 29.00 26.00

2552 269 100 57.00 3.00 22.42 7.70 22.00 18.00

2553 257 100 52.00 0.00 20.12 8.52 20.00 16.00

2554 249 100 61.60 10.40 28.48 8.12 29.60 32.80

2555 217 100 46.40 3.20 24.65 7.94 25.60 25.60

2556 120 100 42.40 6.40 22.67 8.12 22.40 22.40

2557 94 100 49.60 9.60 25.50 8.69 25.60 22.40

2558 144 100 82.40 6.40 26.91 10.42 25.60 25.60

2559 164 100 100.00 6.40 26.89 12.38 24.40 19.20

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551 260 100 82.50 10.00 36.33 12.86 35.00 35.00

2552 269 100 57.00 5.00 25.17 8.74 25.00 22.50

2553 257 100 56.25 0.00 23.85 10.75 25.00 18.75

2554 248 100 58.00 10.00 26.17 7.57 26.00 22.00

2555 215 100 60.00 12.00 29.69 8.02 28.00 28.00

2556 120 100 56.00 16.00 31.78 7.75 32.00 26.00

2557 95 100 62.00 16.00 34.67 9.51 34.00 34.00

2558 144 100 72.00 12.00 30.88 9.25 30.00 28.00

2559 165 100 56.00 16.00 32.44 7.89 32.00 34.00

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551  - 100  -  -  -  -  -  -

2552 269 100 80.00 22.50 54.59 10.45 57.50 57.50

2553 257 100 100.00 15.00 66.38 18.01 70.00 80.00

2554 248 100 75.00 12.50 46.19 10.58 46.25 37.50

2555 216 100 75.00 20.00 51.59 11.86 52.50 50.00

2556 119 100 72.50 10.00 51.89 12.68 52.50 60.00

2557 94 100 82.50 22.50 53.27 12.54 55.00 57.50

2558 146 100 75.00 15.00 50.03

2559  -  -  -  -  -  -  -  -

-0.02

1.56

#####

2.83

2.89

1.38

-1.98

2.09

0.30

วชิาสขุศกึษาฯ

-1.32

3.52

-7.44

2.32

11.79

-20.19

5.40

8.36

-11.16

#####

-3.83

1.41

-3.79

-3.24

วชิาวทิยาศาสตร์

วชิาคณิตศาสตร์

%การพฒันา

%การพฒันา

%การพฒันา

-2.30



เปรยีบเทยีบผลการสอบ O-Net ระดบัช ัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2551 - 2559

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551  - 100  -  -  -  -  -  -

2552 269 100 60.00 10.00 31.03 8.22 32.50 32.50

2553 257 100 70.00 0.00 27.16 16.95 30.00 30.00

2554 248 100 72.50 15.00 41.14 11.82 40.00 42.50

2555 216 100 67.75 12.50 41.12 10.65 40.00 45.00

2556 119 100 65.00 17.50 38.93 9.20 40.00 40.00

2557 94 100 72.50 20.00 43.70 10.47 42.50 42.50*

2558 146 100 57.00 7.00 31.48

2559  -  -  -  -  -  -  -  -

ปีการศกึษา จ านวนผูเ้ขา้สอบคะแนนเต็มคะแนนสงูสดุคะแนนต า่สดุคะแนนเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมัธยฐาน ฐานนยิม

2551  - 100  -  -  -  -  -  -

2552 269 100 61.11 0.00 31.15 11.65 30.56 22.22

2553 257 100 90.00 0.00 42.30 19.26 50.00 50.00

2554 248 100 72.00 14.00 41.46 13.26 42.00 30.00

2555 216 100 78.00 12.00 40.67 14.03 40.00 42.00

2556 119 100 64.00 16.00 37.48 12.54 36.00 32.00

2557 94 100 76.00 14.00 40.36 14.03 42.00 42.00*

2558 146 100 60.00 3.00 30.82

2559  -  -  -  -  -  -  -  -

#####

#####

-3.19

4.77

2.88

#####

-2.19

-3.87

วชิาการงานอาชพี

-0.84

-0.79

%การพฒันา

#####

วชิาศลิปะ

-12.22

-9.54

%การพฒันา

11.15

13.98

-0.02
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 2 ต าบล บางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 4 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 4 ถึง 6 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ คือ 

 1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
  รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 49 คน ผู้เรียน จ านวน 796 คน 
 หมายเหตุ มีครูต่างชาติ 3  คน (ไม่ได้นับรวม) 
ผลการประเมินคุณภาพกายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

3 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

4 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัว
บ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

8 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
9 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
10 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
11 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส ปลอดจากยาเสพติด มี
สุนทรียภาพทั้งกิจกรรมกลองยาว การร าวงมาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผู้เรียนได้เข้าค่ายคุณธรรม แสดงตนเป็น
พุทธมามากะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของโรงเรียน และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมรักการอ่าน มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆส่งผลให้คิดเป็น ท าเป็น 
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนดี สืบสานวัฒนธรรมไทย ก าหนดเป็นอัตลักษณ์ “ไหว้สวย แต่งกายดี วจีไพเราะ” 
 6. ผลของการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ คือ “ช่วยเหลือคนพิการสืบ
สานการละเล่นกลองยาว” 
 7. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือปรับปรุงอาคารหลังจากเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 
โดยท าโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และการบรกิาร 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเพ่ือรักษา
มาตรฐาน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ประสิทธิผลในการด าเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาการสอนของครูอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนครู มีครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพัฒนาครบ 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
84.00 
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
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จุดควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก – ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 2. การส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าท ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม 
 3. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สม่ าเสมอ 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทางด้านกระบวนการคิดให้มากขึ้น 
 5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยวิเคราะห์รายบุคคล 
 6. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 8. การปรับพฤติกรรมในการพูดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นเรื่องวจีไพเราะ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การแต่งตั้งที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 2. ครูควรพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อ และจัดการ
เรียนการสอน 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนที่ไม่ได้เกณฑ์ในเรื่องน้ าหนัก – ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องมี
กิจกรรมแอโรบิคทุกคนได้ฝึกกายบริหาร เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหา 
 2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยกิจกรรมทางด้านธรรมะ เพ่ือให้กล่อมเกลาจิตใจตลอดเวลา
และต่อเนื่อง เช่น การเข้าค่ายพุทธบุตร ควรให้ทุกชั้นได้เข้าค่ายภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปีละ 1 ครั้งในทุก
ระดับชั้น 
 3. ผู้เรียนควรมีการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีทักษะ 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกระบวนการคิดให้มากข้ึน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่บูรณาการ และใช้ทักษะการถามกระตุ้นทักษะการคิดอย่างสม่ าเสมอ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการ
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 

 5. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดให้หลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมโครงงาน 
กิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และแสดงบทบาทสมมุติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 
 6. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
 7. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ



23 
 

เรียน โดยผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ มีการแข่งขันในกิจกรรมวิทย์ร่วมใจในวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษทั้งทางด้านค าศัพท์ และ Story Telling ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง สถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธศาสตร์ การเรียนแบบโครงงาน 
นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลโดยจัดการทดสอบภายหลังการเรียนซ่อมเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตื่นตัวที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการทดสอบ  O–NET 
ปีการศึกษาต่อไป 

8. สถานศึกษาควรมีนโยบายที่กวดขันในเรื่องของมารยาทการพูดให้ชัดเจนเรื่ องการระมัดระวังไม่ให้พูด
ค าหยาบในที่สาธารณะ ละอายในการพูดไม่ไพเราะ 

 
ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือเข้ามาช่วยในการด าเนินงานตาม

ระเบียบให้มีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยจัดอบรม สัมมนารูปแบบวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย พัฒนาการผลิตและการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการติดตามผลและน า
ผลไปใช้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูควรพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการ
เรียนการสอน และน าผลมาพัฒนาเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ด้านประกันคุณภาพภายใน 
      ไม่มี 
 
 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวมภายใน 2  ปี นวัตกรรมหรือ
ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมนุมซ่อมรถเข็นและช่วยเหลือคนพิการโรงเรียนปทุมธานี “ นันทมุนีบ ารุง” ซึ่งเน้นการปลูกฝังเรื่อง 
จิตอาสาให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการที่ต้องการรถเข็นและสามารถพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับไทย ลาว และญี่ปุ่น สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเพ่ือคนพิการดีเด่นของจังหวัด
ปทุมธานี ครูที่ปรึกษาชุมชุมรับรางวัลพระราชทาน “น้ าใจงาม” จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เรียน
ได้รับรางวัล “ผู้เรียนพระราชทาน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลผู้เรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรม ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน รางวัล “อาสาสมัครตัวอย่างแห่งชาติ” 
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัล “หนึ่งต าบล หนึ่งคนดี” จากกรมศาสนา และมี
ผลงานได้ซ่อมรถเข็น 900 คัน ให้คนพิการตั้งแต่ พ.ศ.2553 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.55 
ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 

4.91 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ      
              และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 

4.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

5.00 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา  
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 
 

5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 78.88 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่       ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.55 
ต้อง

ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 

4.00 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 
 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 
 
 
 

5.00 
 
 

ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
  

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 

 
 

4.91 
 
 
 

ดีมาก 
คะแนนรวม 100.00 78.8878  Fดี 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” เป็นโรงเรียน
ขนาดกลางที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแสดงกองยาว 
และผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการแสดง
กองยาว เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. ผู้ปกครองนิยมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อ
โดยเฉพาะในสายสามัญซึ่งโรงเรียนเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  

3. โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ในกลางเมืองที่มีวัฒนธรรมมอญ
ล้อมรอบ และวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วย จึงมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ประกอบการ
โดยรอบชุมชน 

1. ประชากรวัยเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่
ผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดซึ่งมาท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อผู้ปกครองย้ายที่ท างานใหม่
นักเรียนก็จะย้ายตามไปด้วย ท าให้นักเรียนมีการ
เรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่อง 

2. เนื่องจากโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” เป็นที่
นิยมรองลงมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง 
จึงเป็นตัวเลือกส ารองส าหรับผู้ปกครองที่จะส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน 

3. ปัญหาครอบครัวแตกแยกท าให้นักเรียนบางส่วนเกิด
ปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิต 

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชน

เปลี่ยนไป 
6. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการศึกษาในยุค

ปัจจุบันท าให้สร้างค่านิยมผิดๆให้กับนักเรียน 
 

2.  ด้านเทคโนโลยี (T)  

 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถท าให้นักเรียน

สืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น 

2. เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนมีพัฒนาการในทางท่ีดีขึ้น 
 
 
 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกและไม่เหมาะสมขาด     
การไตร่ตรองและไม่สามารถแยกแยะคุณและโทษ      
ได้ 

2. เทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงผู้ปกครองและนักเรียน     
ที่ด้อยโอกาสได้ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลนักเรียนเสีย     
ค่าใช้จ่าย เสียเวลา และเสียสุขภาพมากข้ึน 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกมากมายท าให้เยาวชนขาด
ความมานะพากเพียร 
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3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 

 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ตลาดแรงงานของชุมชนต้องการแรงงานที่มีความรู้

เพียงการศึกษาภาคบังคับ 
2. สถานประกอบการและชุมชนช่วยสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน 
3. การที่โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่ง นิคมอุตสาหกรรม 

และสถานประกอบการท าให้มีแหล่งงานให้นักเรียน
สามารถหารายได้ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบ
การศึกษา 

1. ค่าครองชีพของนักเรียนและผู้ปกครองสูงขึ้น 
2. มีตลาดแรงงานเป็นแหล่งรองรับนักเรียนที่จบ ม.3 

ท าให้นักเรียนไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเองและขาด
แรงจูงใจในศึกษาต่อ 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
รายได้น้อยและไม่แน่นอน เกิดภาวะว่างงานท าให้
ขาดแคลนในการสนับสนุนการศึกษาของบุตร 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. นักการเมืองทองท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือด้าน

ทรัพยากรตามท่ีโรงเรียนร้องขอ 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึด พรบ.

การศึกษาแหล่งชาติ พ.ศ.2542 
3. โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) 
 

1. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามยุคสมัยส่งผลให้การ
พัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.  โครงสร้างและนโยบาย (S1) 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างขององค์กรชัดเจน 
2. บุคลากรในองค์กรร่วมมือในการก าหนด วิสัยทัศน์ 

ทิศทาง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่เปิดกว้างให้

โอกาสในการเรียนทั่วถึง 
4. สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูให้การ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครุทุกคนมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

1. บุคลากรที่รับผิดชอบตามโครงสร้างยังปฏิบัติงาน
ตามขอบข่ายของงานไม่เต็มที่และขาดการ
ประสานงาน 

2. ระบบการก ากับ ติดตามงานมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
3. การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนยังไม่ทั่วถึงและล่าช้า 

 
2. การบริการและคุณภาพของผู้เรียน (S2) 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ 

2. มีการน าศิลปะพ้ืนเมืองมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างดี 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุนทรียภาพและมีความตระหนัก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษา 

6. โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษในแต่ละด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

7. โรงเรียนมีการประสานงานระหว่างโรงเรียน ผู้เรียน
และผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ 

1. นักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
เพ่ือน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนขาดการส ารวจข้อมูลด้านความต้องการ
ของผู้เรียน 

3. นักเรียนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคยังไม่
เพียงพอ มีการสุขาภิบาลที่ยังไม่ได้มาตรฐานส่งผล
ต่อสุขภาพ 

4. ขาดการติดตามพัฒนาและดูแลด้านความสะอาด
และสุขลักษณะ อาทิเช่น โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
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3. บุคลากร (M1)  

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
2. ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน 
3. ครมูีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

1. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน ท าให้
ครูยังไม่เต็มในการจัดการเรียนการสอน และไม่เต็ม
ศักยภาพบุคลากรไม่แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3. บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

4. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

4. การเงิน (M2) 

 
5. วัสดุอุปกรณ์ (M3) 

 
 
 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.อย่างต่อเนื่อง
และตรงเวลา 

2. การบริหารการเงิน มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ระเบียบ ของ สพฐ. 

3. มีงบประมาณในการพัฒนางานตามโครงการ
เพียงพอ 

4. มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจนมีการเบิกจ่ายเงิน เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

1. มีจ านวนนักเรียนน้อยท าให้ได้รับงบประมาณท่ี
จัดสรรน้อย 

2. นักเรียนค้างช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
3. โรงเรียนระดมทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุน

การจัดการศึกษาน้อย 
4. การจัดสรรงบประมาณในบางกลุ่มงาน / ฝ่ายงาน 

ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการ
เรียนการสอนและการใช้งานตามฝ่ายงานต่างๆ 

2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

3. โรงเรียนมีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมให้บริการ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

1. ครูใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ดูแลรักษา 
เกิดการสูญหายหลายครั้ง 

2. วัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยการใช้งานไม่เหมาะกับ
สภาพปัจจุบัน 

3. ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
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6. การบริหารจัดการ (M4) 

 

ตาราง ค่าน้้าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 

             
รายการปัจจัย 

น้้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้้าหนักคะแนนเฉลี่ย 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

S 0.33 4.54 -3.96 1.50 -1.31 0.19 

T 0.17 4.60 -5.00 0.78 -0.85 -0.07 

E 0.25 4.30 -3.30 1.08 -0.83 0.25 

P 0.25 4.35 -2.88 1.09 -0.72 0.37 

รวม 1.00         0.74 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีคุณธรรม วิสัยทัศน์
กว้างไกลและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. ผู้บริหารกระจายอ านาจ มอบหมายงานให้ฝ่าย
ต่างๆตรงกับความรู้ความสามารถ 

3. โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. สถานศึกษามีเทคโนโลยีในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

1. สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยท าให้
บริหารงานไม่ต่อเนื่อง 

2. ระบบการบริหารจัดการยังขาดการสื่อสารท าความ
เข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

3. การมอบหมายงานหน้าที่พิเศษกระจายอ านาจไม่
ทั่วถึง 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและการประเมินผลยังไม่
เป็นระบบที่ดี  

5. การบริหารจัดการผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ตรวจสอบ และพัฒนาการศึกษา
มีน้อย 

6. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบันจึงไม่สามารถน า
ข้อมูลมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางค่าน้้าหนักคะแนนเฉลีย่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน(2S4M) 
              

รายการปัจจัย 
น้้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้้าหนักคะแนนเฉลี่ย 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 

S1 0.19 4.46 -2.62 0.85 -0.50 0.35 

S2 0.26 4.25 -2.00 1.11 -0.52 0.59 

M1 0.15 4.56 -3.45 0.68 -0.52 0.17 

M2 0.15 4.31 -3.65 0.65 -0.55 0.10 

M3 0.11 4.67 -3.18 0.51 -0.35 0.16 

M4 0.14 4.25 -4.50 0.60 -0.63 -0.04 

รวม 1.00 
 

1.33 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงสถานภาพของสถานศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ้ารุง” 
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     **แปรผลผ่านโปรแกรมออนไลน์จาก http://www.thaiall.com/swot 

การแปรผล  

SO Strategies  เป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากท่ีสุด  เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัย ภายนอก 
และจุดแข็งขององค์กร หรืออาจใช้ค าย่อว่า กลยุทธ์ “ภายนอกเอ้ือและภายในเด่น” ถือเป็น สถานการณ์ ดาวรุ่ง  
(Public sector star) Stars: ดวงดาว (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าสถานศึกษาโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มี
ปัจจัย ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมสูง เช่น เป็นโรงเรียนที่ดี
มี คุณภาพได้มาตรฐาน มีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป
และพัฒนางานต่อยอดงานให้ส าเร็จ 
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ส่วนที่ 3 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2563 

วิสัยทัศน์  

ภายในปี 2563 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” บริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรียนรู้
วัฒนธรรมเพื่อนบ้านเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยี 
4. พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีลักษณะเป็นเลิศทางด้านการสื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าด้าน
ความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลกบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทียบได้ระดับชาติทุกวิชา 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน 
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
1.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12 ประการ 
1.4 บุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชา 
1.6 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีน้ าหนักส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.1 บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อประเมินคุณภาพ 
2.3 จัดท าระบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมี

คุณภาพ 
2.4 บริหารจัดการสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายถูกต้องเหมาะสมและเป็น

สากล 
2.5 มีการจัดการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
2.6 พัฒนาครูบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3.4 การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
3.5 การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอัตตลักษณ์สถานศึกษาให้เด่น 

4.1 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5.1 อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นสากล 
5.2 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การวิเคราะห์โครงการ ของฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระวิชา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลยุทธ์ สพม.4 และ กลยุทธ์ของโรงเรียน 

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
 

1.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
- งานจัดซื้อจัดท าสื่อการเรียนการสอน(วัสดุอุปกรณ์) 
- งานกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- เรียนปรับพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
- งานจัดท าแผนการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกกลุ่มสาระวิชา/งาน
วิชาการ 

 
 
 
 

มฐ. 1.1 (4) 
 
 

5 

1.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ทุกกลุ่มสาระวิชา 
 ( WHO ) 

มฐ. 2 (2.1) 
 

3 

1.3 มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย 
12 ประการ 

1.3 โครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  
- กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมอบรมหน้าเสาธงประจ าวัน 
- กิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน 

กิจการนักเรียน 
 

มฐ. 1 (6) 
 

2 

1.4 บุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอด
ชีวิต 

 

1.4 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- รักการอ่าน 
- งานจัดซื้อ หนังสือ 

งานห้องสมุด 
 
 

มฐ. 1.2 (1) 
 

1 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือ

เทียบกับผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชา 
 

1.5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระวิชา 
- งานวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระวิชา 
- การสอนซ่อมเสริม ติวเข้ม พัฒนาทักษะ 
- การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 

ทุกกลุ่มสาระ 
 

มฐ. 2 (2.1) 
 

1 

1.6 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

1.6 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
- งานจัดซื้อเคมีเวชภัณฑ์ยา 
- งานตรวจสุขภาพประจ าปี 
- งานทดสอบสมรรถภาพ 

 
 

งานอนามัย / กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

มฐ. 1.2 (4) 
 

1 

1.7 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- งานออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ 
- งานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 
มฐ. 1.2 (4) 

1 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
2.1 บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
     - งานศึกษาสืบค้นข้อมูลตามระบบสาระสนเทศ 
     - งานสารสนเทศของกลุ่มสาระวิชา 

 
งานวิชาการ / งานบุคคล 

 
มฐ. 2 ( 2.3 ) 

 
4 

 
2.2 จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ประเมินคุณภาพ 

2.2 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
     - งานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
     - งานจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน 

วิชาการ   
งานแผนงาน 

มฐ. 4 
มฐ. 2 (1) 

4 

2.3 จัดท าระบบการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

2.3 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
     - งานวัดผลและประเมินตามหลักสูตร 
     - งานรายงานและจัดท าผลการทดสอบระดับชาติ ทุกปีการศึกษา 

วิชาการ 
 

มฐ. 2 (4) 
 

4 

2.4 บริหารจัดการสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 2.4 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป มฐ. 2 (3) 4 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นสากล 

     - งานโสต 
     - จัดท าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

งานคอมพิวเตอร์ 
 

 

2.5 มีการจัดการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
 

2.5 โครงการนิเทศภายใน 
     - นิเทศภายในกลุ่มสาระวิชา 
     - การก ากับ ติดตาม ประเมินผล การบริการและการจัดการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

มฐ. 2 (3) 
 
 

4 

2.6 พัฒนาครูบุคลากร 2.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
2.7 โครงการจัดจ้างบุคลากร สนับสนุนการศึกษา 

งานบุคคล 
ฝ่ายบุคคล 

มฐ.2 (2.2) 
มฐ.2(2.2) 

4 
4 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
3.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

 
 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - งาน SDQ 
   - เยี่ยมบ้าน 
   - งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - งานรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน สารเสพติดและ
อบายมุขทุกชนิด  

ฝ่ายกิจการนักเรียน มฐ. 2 (3) 1,2 

3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
   - งานทุนการศึกษา 
   - งานแนะแนว 
   - งานกู้ยืม ก.ย.ศ. 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานลูกเสือ,เนตรนารี, ยุวกาชาด ,รักษาดินแดน 
   - งานชุมนุม ฯลฯ 
4.โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ฝ่ายแนะแนว 
 
 

 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจการนักเรียน/สังคมฯ/
ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์ 

มฐ. 1.1 (6 ) 
 
 

 
มฐ. 2 ( 1 ) 

 
 

มฐ.1.2 ( 2 ) 

2 
 
 

 
3 
 
 
1 
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3.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

5. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระวิชา 

วิชาการ มฐ. 2.2 ( 2.1 ) 3 

3.4 การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม 6. โครงการเรียนรวม 
   - การจัดท าแผนเฉพาะบุคคล 

งานเรียนรวม มฐ. 2 ( 2.1 ) 3 

3.5 การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและวิชาการ 7. โครงการค่ายทักษะชีวิตและวิชาการ ทุกกลุ่มสาระวิชา มฐ. 1.2 (1) 1 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอัตตลักษณ์สถานศึกษาให้เด่น 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
4.1 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 

1.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมพื้นบ้านกลองยาว 
- งานไหว้ครู ครอบครู 
- วิทยากรท้องถิ่น 
- มารยาทไทย 

ศิลปะ / สังคมฯ มฐ. 1.2 ( 2 ) 2 

4.2 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เครือข่ายการศึกษาไร้
พรมแดน ไทย – ลาว 
3. โครงการอาเซียนศึกษา  
   - การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอาเซียน 
   - กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

สังคมศึกษาฯ 

มฐ. 1.2 ( 3 ) 3 
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  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน มาตรฐาน สพม.4 
5.1 อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นสากล 

 
 
 
 

 

1.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ แหล่งเรียนรู้ 

- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
- งานอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(ป้ายภาษาอังกฤษ) 
- งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ 

วิทยาศาสตร์ 
ฝ่ายบริหาร 

มฐ. 2 (2.4) 5 

5.2 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

3.โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
- งานวิชาการ 
- งานบุคคล 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป ( งานชุมชนสัมพันธ์,งาน

ประชาสัมพันธ์) 
- งานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายต่างๆ มฐ.2 (3,4) 5 

 
 



2560 2561 2562 2563
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเพิม่ขึ้น 3% 3% 3% 3%

2. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษาในสถาบันของรัฐในอัตราทีเ่พิม่ขึ้น 55% 60% 65% 70%
3.นักเรียนมีการสนทนา และใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้เพิม่ขึ้น 2% 2% 2% 2%
4. นักเรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและจบ
การศึกษาภาคบังคับ

95% 97% 99% 100%

5. นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิต

90% 95% 100% 100%

6. นักเรียนเป็นตัวแทนร่วมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และได้รับรางวัล 10% 10% 10% 10%

7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

80% 85% 90% 90%

8. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 100% 100% 100% 100%
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 100% 100% 100% 100%
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน และส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนออกกาลังกาย

80% 90% 100% 100%

1. บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80% 90% 95% 100%

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาผลงานวิชาการให้มีวิทยฐานะเพิม่ขึ้น 5% 5% 5% 5%

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ในสาระทีส่อนและงานในหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง

90% 95% 100% 100%

หมายเหตุ

ตวัชี้วัดความส าเร็จปีการศึกษา 2560-2563

2. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปีการศึกษา
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดความส าเร็จ



2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ

ปีการศึกษา
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดความส าเร็จ

4.มีการจัดท าระบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

100% 100% 100% 100%

5.บริหารจัดการส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นสากล

70% 80% 90% 100%

6.โรงเรียนจัดการอบรม/ประชุมเพือ่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง

100% 100% 100% 100%

7.มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ประเมินคุณภาพ 100% 100% 100% 100%
8. มีการจัดการนิเทศภายใน เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 90% 95% 100% 100%

9.จัดท าแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 100% 100% 100% 100%
10.มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 70% 80% 90% 100%
1.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสามารถพัฒนาระบบได้มาตรฐาน 80% 85% 90% 100%

2.โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่นับสนุนให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 
ประการ และ ค่านิยมหลัก 12 ประการ

100% 100% 100% 100%

3.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน

100% 100% 100% 100%

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและวิชาการ 100% 100% 100% 100%
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 100% 100% 100% 100%
6.โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมทุกกลุ่มสาระวิชา 90% 95% 100% 100%

3. สร้างเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้

2. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา



2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ

ปีการศึกษา
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดความส าเร็จ

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ 70% 80% 90% 100%
2.โรงเรียนจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 100% 100% 100% 100%
1. โรงเรียนมีโครงสร้างและมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการ
พัฒนาโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ตรวจสอบและแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80% 90% 100% 100%

2. โรงเรียนมีการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพือ่ส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

80% 85% 90% 100%

3. โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนนักเรียนในการพัฒนา และเสนอ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

80% 85% 90% 100%

4. โรงเรียนมีโรงเรียนเครือข่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 50% 60% 70% 80%
5. โรงเรียนมีการจัดภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 80% 85% 90% 100%

6.โรงเรียนจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการดูแลแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

80% 85% 90% 100%

5. พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

4. พัฒนาอัตตลักษณ์
สถานศึกษาให้เดน่



1    กลุม่สาระภาษาไทย
 โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
โครงการวนัส าคัญของชาติ ( วนัสุนทรภู่ , วนัภาษาไทย )

 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วชิาภาษาไทย

2    กลุม่สาระคณิตศาสตร์
โครงการออมไวไ้ม่มีอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
โครงการค่ายทักษะชีวติและวชิาการคณิตศาสตร์
โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์

3    กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ
โครงการติดต้ังปรับปรุงระบบ ICT ห้องปฏิบัติการทางภาษา

 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6 กจิกรรม

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
4    กลุม่สาระศิลปะ

โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 โครงการพฒันาทักษะชีวติและอาชีพ (ดนตรีไทย-สากล , การแข่งขันทักษะวชิาการ)
 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

5    กลุม่สาระวิทยาศาสตร์
โครงการบูรณาการวทิยาศาสตร์กบัพชืผักสมุนไพร
พฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระ
โครงการพฒันาทักษะชีวติและอาชีพด้านวทิยาศาสตร์
โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์และสารเคมี
โครงการค่ายวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

6    กลุม่สาระสงัคมศึกษาฯ
 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่
 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
โครงการอาเซียนศึกษา (ตอบปัญหาอาเซียน)

 โครงการวนัส าคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ (จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์)

โครงการตามกลยทุธ์ของโรงเรยีน



โครงการตามกลยทุธ์ของโรงเรยีน
7    กลุม่สาระสขุศึกษา

โครงการพฒันาการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการพฒันาทักษะและอาชีพ
โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
โครงการกฬีาต้านยาเสพติด
โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านกฬีาฟตุบอล

8    กลุม่สาระการงานอาชีพฯ
โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

9    ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
กจิกรรมวนัส าคัญทางลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กจิกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ม.1-ม.3 + ทัศนศึกษา
กจิกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย/ภาคเรียน ค่ารายหัว
กจิกรรมอบรมผู้บังคับบัญชา+ค่าเบี้ยเล้ียง+ ค่าลูกเสือ
กจิกรรมค่าวสัดุอปุกรณ์กจิกรรมลูกเสือ ชุมนุม จิตสาธารณ

10  งานแนะแนวและทุนการศึกษา
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ

11  ฝ่ายวิชาการ
โครงการพฒันาทักษะชีวติและอาชีพ ( เปิดบ้านวชิาการ )
โครงการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการประกนัคุณภาพภายใน
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมินผล
โครงการสวนพฤษศาสตร์
โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

12  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
 โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560



โครงการตามกลยทุธ์ของโรงเรยีน
13  ฝ่ายกิจการนักเรยีน

โครงการปลูกฝังวนิัยคุณธรรม จริยธรรม (เงินกจิกรรม)
โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 โครงการพฒันาส านักงานฝ่ายกจิการนักเรียน

14  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
โครงการพฒันาส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต
โครงการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

 โครงพฒันาศักยภาพคนพกิาร เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย ลาว

โครงการบริการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โครงการพฒันาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้

15  ฝ่ายบคุคล
โครงการพฒันาครูและบุคลากร
โครงการจัดจ้างบุคลากร สนับสนุนการศึกษา
โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ฝ่ายธรุการ

16  ห้องสมุด
โครงการห้องสมุดมีชิวติ

17  เรยีนรวม
โครงการพฒันาการจัดการศึกษาเรียนรวม   
โครงการพฒันาทักษะชีวติและอาชีพนักเรียนเรียนรวม
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ส่วนที่ 4 
แผนงบประมาณการเงินของโรงเรียน 

1. การคาดคะเนจ านวนนักเรียน 
ระดับชั้น ปีท่ีแล้ว ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 178 169 180 180 180 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 182 167 175 180 180 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 176 177 170 175 180 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 111 109 100 100 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 94 108 110 100 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 66 90 110 110 100 

รวม 807 820 845 845 840 
 

2. การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว (อัตราส่วน 60 : 30 : 10)และรายได้สถานศึกษา 
         ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ได้จัดสรรเงินแบ่งเป็นงบอุดหนุนรายหัว          
งบรายได้สถานศึกษา  และงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
 
ที ่

 
งาน/ฝ่าย 

จ านวนเงิน 
งบอุดหนุน เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
หมายเหตุ 

1 งบด้านวิชาการ 964,083  
1,280,000 

 
722,900 

 
2 งบบริหารทั่วไป 482,041  
3 งบส ารองจ่าย 160,680  

รวม 1,606,804 1,280,000 722,900  
 

3. การคาดคะเนงบจัดสรรเงินอุดหนุนล่วงหน้าปี 61 – 63 
ที ่ งาน/ฝ่าย ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
1 งบด้านวิชาการ    
2 งบบริหารทั่วไป    
3 งบส ารองจ่าย    

รวม    
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ส่วนที่  5 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผล ตรวจสอบและการรายงานผล 

 
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวทางในการ
ก ากับ ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ไว้ดังนี้ 
 1.การก ากับติดตาม 

 จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
 จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
 ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.การประเมินผล 
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
 ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือดู

ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

     ด้านผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากับ 
ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม   

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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3.การตรวจสอบ 
 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการพิจารณา 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด   การตรวจสอบจึง
เป็นกระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า
เป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ/กิจกรรม   

2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
   เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียน

แต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบว่างาน/
โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและ
พัฒนางาน/โครงการต่อไป 

  
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน 

โครงการดังนี้ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด าเนินการ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

หลัง 
ด าเนินการ 

ข้อมูลเพ่ือประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพ่ือประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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4.การรายงานผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้อง 

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม  ดังนี้ 

 1.รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 2.สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  2  ระยะ  คือ 
 ระยะที่ 1  เดือน ตุลาคม   
 ระยะท่ี 2  เดือน มีนาคม 

 3.ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
ที ่ 28 /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ                                                     
“จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง 4 ปี” 

------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ก าหนดจัดการประชุมปฏิบัติการการจัดท า “แผนพัฒนา 

การศึกษาระยะปานกลาง 4 ปี”   โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกคนได้ระดมความคิด วิเคราะห์   สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา พิจารณาก าหนดทิศทาง เป้าหมาย  แนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   โดยจัดประชุมปฏิบัติการ   ระหว่างวันที่  23-24  มีนาคม 2560  เพ่ือให้
การด าเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทาง 
การศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   1.  นายชาลี   วัฒนเขจร   ประธานกรรมการ 
   2.  นางภัทวดี   รอดวงษ์   กรรมการ 
   3.  นางสมร   เจนคุณาวัฒน์  กรรมการ 
   4.  นางยุวลี   ศรีบุญสุข   กรรมการ 
   5.  นางชะเอม   จันทร์ลอย  กรรมการ 
   6.  นางนันทพร   บุญแก้ว   กรรมการ 
   7.  นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  อ านวยการ ควบคุม ก ากับติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ให้การ
ด าเนินการต่างๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
       2.1  ฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย 
   1.  นางนันทพร   บุญแก้ว   ประธานกรรมการ 
   2.  นางกรองแก้ว  จันทร์เกตุ  กรรมการ 

3.  นางสาวกรรณิกา   โกสันเทียะ  กรรมการ 
   4.  นางสาวยุภาพร   งามวิลัย  กรรมการ 
   5.  นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
2.2  ฝ่ายเอกสาร   ประกอบด้วย 

   1.  นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิม้  กรรมการ 
   3.  นางสาวสุธิชา   สอนวงค์แก้ว  กรรมการ 
   4.  นางสาวเบญจมาวรรณ   โพธิโรจน์ กรรมการ 
   5.  นางสาวยุภาพร   งามวิลัย  กรรมการ 
   6.  นางสาวกรรณิการ์   สุรสาร  กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที ่จัดท าเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ ให้เพียงพอกับผู้เข้าประชุม 
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 2.3  ฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
  1.  นางชะเอม   จันทร์ลอย  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวเบญจมาวรรณ   โพธิโรจน์ กรรมการ 
  3.  นางสาวชมภูนุช   เขียวหวาน  กรรมการ 
  4.  นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ า  กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที ่จัดท าเอกสารรับลงทะเบียน และด าเนินการรับลงทะเบียนในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 
 2.4  ฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย 
  1. นางสุรีรัตน์   ค าผาสุข   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุทธิณี   ประสพทรัพย์  กรรมการ 
  3. นางสาวสุทธิชา   สอนวงค์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้าที ่เป็นพิธีกรและเนินรายการในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 
 

 2.5  ฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
  1. นางยุวลี   ศรีบุญสุข   ประธานกรรมการ 
  2. นายเดโช   โรจนพุทธิ   กรรมการ 
  3. นายอานนท์   อภิปัญญานนท์  กรรมการ 
  4. นายนราธร   แว่นแก้ว   กรรมการ 
  5. นายปรีชา   ตะเริงกุล   กรรมการ 
  6. นางสุภาภรณ์   มากสืบมี  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้าที ่จัดสถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริเวณรับลงทะเบียน และสถานที่รับประทานอาหาร                   
                       ให้เพียงพอกับผู้เข้าประชุม 
 2.6 ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
  1.  นางนันทพร   บุญแก้ว   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกรรณิกา   โกสันเทียะ  กรรมการ 
  3.  นางสาววรกานต์   สุดาจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้าที ่ ท าการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

2.7  ฝ่ายอาหาร ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวถมรัตน์   ตั้นเส้ง  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสุภาภรณ์  มากสืบมี  กรรมการ 
  3.  นางสาวกรรณิการ์   สุรสาร  กรรมการ 
  4.  นางสาวยุภาพร  งามวิลัย  กรรมการ 
  5.  นางสมหมาย   บุญทอง  กรรมการ 
  6.  นางพนิดา   เกษสร้อย   กรรมการ 
  7.  นางสมจิต  ชาวนา   กรรมการ 

8.  นางนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันให้กับผู้ประชุมในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 
 2.8 ฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
  1. นายปรัชญา   ปรางค์ชัยภมูิ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฐพร   ตันติสาครเขต  กรรมการ 
  3. นายประณต   วงษ์ทน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้วิทยากร และบันทึกภาพการประชุม ในวันที่ 23–24 มีนาคม 60 
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 2.9  ฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ประกอบด้วย 
  1. นางสาววรกานต์   สุดาจันทร์  ประธานกรรมการ 
  2. นายอนุศาสน์   จันทร์พิษ  กรรมการ 
  3. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ประเมินผลการประชุม  และรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
   

      สั่ง  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

          (นายชาลี   วัฒนเขจร) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
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คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง  4  ปี 
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ปีการศึกษา 2560-2564 

 
1.  นายกิจจา   ชูประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ที่ปรึกษา 
2.  นางกรองแก้ว  จันทร์เกตุ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ    ที่ปรึกษา 
3.  นายชาลี  วัฒนเขจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ประธานคณะท างาน 
4.  นางภัทวดี   รอดวงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    คณะท างาน 
5.  นางสมร  เจนคุณาวัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  คณะท างาน 
6.  นางยุวลี  ศรีบญุสุข  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  คณะท างาน 
7.  นางชะเอม  จันทร์ลอย ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล   คณะท างาน 
8.  นางนันทพร  บุญแก้ว  ครูปฏิบัตหิน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝา่ยงบประมาณและแผนงาน คณะท างาน 
9.  นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    คณะท างาน 
10.  นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   คณะท างาน 
11. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   คณะท างาน 
12. นางสาวเบญจมาวรรณ์  โพธิโรจน ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล    คณะท างาน 
13. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  คณะท างาน 
14. นางเบญ็จมาศ  บุณยะกาญจน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณะท างาน 
15. นางนันทพร  บุญแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คณะท างาน 
16. นางภาวดี  แก้วเหลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   คณะท างาน 
17. นายประยูร  ยศพงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
18. นางปรารถนา  ปวงนิยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณะท างาน 
19. นายเดโช   โรจนพุทธิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
20. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    คณะท างาน 
21. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    คณะท างาน 
22. นายส าราญ   คงถวิลวงศ์ หัวหน้าหลักสูตรและการสอน    คณะท างาน 
23. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ หัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 
24. นางสาวจิรนาช   อึ้งเสถียรพินิจ หัวหน้างานทะเบียน     คณะท างาน 
25. นางสุรีรัตน์  ค าผาสุข  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     คณะท างาน 
26. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    คณะท างาน 
27. นางสาวปราณี  โกวิวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    คณะท างาน 
28. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คณะท างาน 
29. นางสาววรกานต์  สดุาจนัทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คณะท างาน 
30. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ลิ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คณะท างาน 
31. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คณะท างาน 
32. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวฒัน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
33. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
34. นายประณต  วงษ์ทน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
35. นางกาญจนา  ปลื้มส าราญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   คณะท างาน 
36. นายวีระวัฒน์  มโนวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   คณะท างาน 
37. นายนราธร  แว่นแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   คณะท างาน 
38. นายอานนท์  อภิปัญญานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คณะท างาน  
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39. นายรังสฤษฎ์  สีเภา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คณะท างาน  
40. นายธวัชชัย  พวกดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    คณะท างาน  
41. นางนฤชล   ชัยจิต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    คณะท างาน 
42. นายชลธี  จันทะยานี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
43. นางพิสมัย  วงษ์ขันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
44. นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
45. นางรื่นฤดี  ทันมัง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
46. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพยอ์นัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
47. นางสุทธิณี  ประสพทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คณะท างาน 
48. นายปิยะพงษ์  เลอวงค์รัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คณะท างาน 
49. นางสาวสุธิชา  สอนวงค์แก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คณะท างาน 
50. นางสาวกนกวรรณ  แดงศรีธรรม ครูอัตราจ้าง     คณะท างาน 
51. นางสาวสุวิมล   แกล้วกลา้  ครูอัตราจ้าง     คณะท างาน 
52. นางสาวยุภาพร   งามวิลัย  เจ้าหน้าที่พัสดุ     คณะท างาน 
53. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต  ครูอัตราจ้าง     คณะท างาน 
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