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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๔  
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 
 สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากข้ึน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการ
พัฒนางานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในสังคมปัจจุบันสารสนเทสมีความซับซ้อน
และหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศต้องใช้ความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งข้ึน 
 สารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในด้านที่เก่ียวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา  การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ  การ
จ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกนักเยนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน  
และปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจน
สามารถท าให้สารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 หวังว่าสารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและผู้ที่
สนใจ หากมีข้อเสนอแนะอันจะท าให้สารสนเทศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับข้อเสนอ
นั้น  เพื่อปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ให้ดีสมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 
 
 
 งานสารสนเทศ 
 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
 
สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ๕ 
 - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ๖ 
 - สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ๑๖ 
 - เกรียติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๑๙ 
 - งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ๒๑ 
 - สภาพชุมชนโดยรวม ๓๙ 
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ๔๐ 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ๔๑ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๔๒ 
 - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๖๒ 
 - ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน ๖๔ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ๗๓ 
 - หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ๗๔ 
 - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๗ 
 - การจัดกิจกรรมแนะแนว ๗๘ 
 - การวิจัยในชั้นเรียน ๘๒ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ๘๙ 
 - ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา ๙๐ 
 - ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ๙๙ 
  
คณะกรรมการจัดท า ๑๐๓ 
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สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน 
  
 - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 - สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 - เกรียติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 - สภาพชุมชนโดยรวม 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลจ าเพาะ 
 

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 

อักษรย่อ ร.ว. 
ที่ตั้ง เลขที่ ๒ ถนนเทศบาล ๒๐ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 รหัสไปรษณีย์๓๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๑-๑๒๐๒ โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๕๘๗๓ 
๑e-mail rvs@rvs.ac.th websitewww.rvs.ac.th 
พื้นที่ ๑๕ ไร่ 
สีประจ าโรงเรียน ฟ้า-เหลือง 
ตราประจ าโรงเรียน เป็นรูปพระแม่มารีย์ ตรงกลางเป็นรูปดาว 
ธงประจ าโรงเรียน ธงสีฟ้าเหลือง 
คติพจน์ คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาชีวิต 
ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
อัตลักษณ์  รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง 
เอกลักษณ์  สะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใจกตัญญู 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกลีลาวดี 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นประดู่ 
ห้องเรียน เตรียมอนุบาล  จ านวน  ๓ ห้องเรียน 
 อนุบาล จ านวน ๒๑ ห้องเรียน 
 ประถมศึกษา จ านวน ๓๖ ห้องเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๕ ห้องเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๖ ห้องเรียน 
จ านวนห้องเรียน ๘๑ ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน ๓,๕๒๔คน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
จ านวนผู้บริหาร ๒ คน 
จ านวนครูผู้สอน(บรรจุ) ๑๒๗ คน 
จ านวนครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย ๑๐คน 
จ านวนครูต่างประเทศ ๙ คน 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน ๕๔ คน 
หลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพ่ิมเติมสาระการ 
 เรียนรู้ความเป็นสากล 
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ประวัติโรงเรียน 
 

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช๒๕๐๒ บาทหลวงหลยุส์ นิโกลาส ได้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นของ ม.ร.ว.ชวนิตน
ดากร วรวรรณ (โดย ม.ร.ว.ปรัชญากร วรวรรณ เป็นผู้รับมอบท าการแทน) ผู้แบ่งขายที่ดินกับนายบุญถึง ศรีสุระ 
ซึ่งบาทหลวงหลุยส์ นิโกลาสมอบให้เป็นเจ้าของที่ดินแทน มีจ านวน ๑๕ ไร่  
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ บาทหลวงหลยุส์ นิโกลาส ได้แจ้งความประสงค์จะจัดโรงเรียน
โดยเชิญบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในเขตอ าเภอปากช่องมาร่วมประชุมปรึกษาและทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกันว่า ควรจะจัดโรงเรียนที่ดีข้ึนในเขตอ าเภอปากช่อง 
 เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๔บาทหลวงหลยุส์ นิโกลาส ได้เชิญบรรดาข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนมาร่วมประชุมปรึกษากันอีกครั้ง เพื่อวางโครงการจัดตั้งและหาทุนทรัพย์ที่จะด าเนินการก่อนสร้างอาคาร
เรียนโดยโรงเรียนขอเก็บเงินล่วงหน้าส าหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรธิดาที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนี้ โดยสัญญาว่า
ถ้าให้ ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี และ ๒,๐๐๐ บาท จะได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๕ ปีด้วย
อาศัยความร่วมมือจากบรรดาข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนอ าเภอปากช่อง จึงได้มีอาคารไม้ ๒ ชั้นหลังแรงที่
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และตั้งชื่อว่า “โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา” ต้ังอยู่เลขที่ ๑๘๓ หมู่ 
๑๑ ถนนมิตรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ (ปัจจุบันเป็นเลขท่ี ๒ ถนน
เทศบาล ๒๐ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)  
 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔เปิดท ากาสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จ านวน ๙ ห้องเรียน เก็บค่าเล่าเรียนปีละ ๓๐๐ บาท มีนักเรียนประมาณ ๔๐๐ คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน ๑๒ คน สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยมีนายบุญถึง ศรีสุ
ระ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอุดม ศรีสันติธรณ์ เป็นครูใหญ่ และบาทหลวงหลุยส์ นิโกลาส เป็นผู้อ านวยการคนแรก
และได้บริหารงานมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ จึงได้ลาไปพักผ่อนต่างประเทศ 
 พุทธศักราช ๒๕๑๓บาทหลวงเรอเนลาบูเรอ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนที่ ๒ ได้เปลี่ยนแปลงค่าเรียน
เป็นปีละ ๓๗๕ บาท และบริหารโรงเรียนจนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ จึงได้ลาไปพักผ่อนต่างประเทศ 
 พุทธศักราช ๒๕๑๘ บาทหลวงประยูร  นามวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนที่ ๓ ได้ปรับปรุงอาคารไม้ 
๒ ชั้น ๒ หลัง และอาคารไม้ชั้นเดียวที่มีอยู่เดิม แล้วสร้างตึกเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง เก็บค่าเรียนปีละ 
๗๐๐ บาท จนถึง พุทธศักราช ๒๕๒๑ ย้ายไปรับต าแหน่งอุปสังฆราชของสังฆมณฑลคาทอลิกนครราชสีมา 
 พุทธศักราช ๒๕๒๑ บาทหลวงมารีอุสเบรย์ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนที่๔ปรับปรุงอาคารเดิมโดยทาสี 
ติดไฟแสงสว่างและสนามกีฬา  ได้สร้างตึกอนุบาล ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ๑ หลัง ขยายขั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พุทธศักราช ๒๕๒๑ บาทหลวงมารีอุสเบรย์ได้เชิญภคินีคณะเซนต์ปอลเดอร์ซาร์ต เข้ามาบริหารโรงเรียน มี
ซิสเตอร์สนิท ทรัพย์เย็น เป็นเจ้าของผู้จัดการ ครูใหญ่และอธิการิณี จนถึง พุทธศักราช ๒๕๒๔ ซิสเตอร์วิภาดา 
สัณฐิติย้ายมารับต าแหน่งผู้จัดการ ครูใหญ่และอธิการิณี เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ถึง พุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการ
สร้างตึก ๓ ชั้น ขนาด ๙ ห้องเรียนและสร้างอนุสรณ์ให้คณะซิสเตอร์ด้วย และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ งดรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั่วคราว 
 พุทธศักราช ๒๕๒๗ ซิสเตอร์ไมเคิลทองเทพ  อุดมเดช ย้ายมารับต าแหน่งผู้จัดการ ครูใหญ่และซิสเตอร์
มาร์ติน ปรองดอง  โรจนสุธี เป็นอธิการิณี และได้รื้ออาคารไม้ชั้นเดียว ๕ ห้องเรียนออก ท าเป็นสนามอนุบาลและ
สร้างหอประชุมแทน  บาทหลวงมารีอุสเบรย์ บริหารงานจ าถึง พุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้ย้ายไปประจ าศูนย์
อบรมของคณะซิสเตอร์ที่จัดหวัดฉะเชิงเทรา 



 
๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 พุทธศักราช ๒๕๒๙ บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนที่ ๕ ในระหว่างนั้นซิ
สเตอร์สนิท ทรัพย์เย็น ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่กรรม นายสมทัย ทรัพย์เย็น ทายาทเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยมาบให้
บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล เป็นผู้รับมอบอ านาจของผุ้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ พุทธศักราช ๒๕๒๙ มา
เซอร์ริต้าวิชลัดดา ยิ่งสมสุข ย้ายมารับต าแหน่งครูใหญ่ และ พุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นอธิการอีกต าแหน่ง 
 เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ มีพิธีวางศิลาฤกษ์วัดคาทอลิกปากช่อง ต่อมาได้ชื่อว่า “วัดแม่
พระปฏิสนธินิรมล” ซ่ึงตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน  และมาเซอร์ริต้าได้ย้ายไปรับต าแหน่งยังโรงเรียนที่เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎ์ธานี มีมาเซอร์แทเรบุญรักษ์  หมั้นทรัพย์มารับหน้าที่ครูใหญ่แทนเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓ ต่อมา
พุทธศักราช๒๕๓๗  บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล ย้ายไปรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมาร์วิทยา จังหวัด
นครราชสีมา 
 พุทธศักราช ๒๕๓๗ บาทหลวงพิพัฒน์  ทนุพันธุ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนที่ ๖ และมีมาเซอร์แทเร
บุญรักษ์  หมั้นทรัพย์ เป็นครูใหญ่  
 พุทธศักราช ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 
  * ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
  * ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่เขตการศึกษา ๑๑ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
  * ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกเสือต้นแบบโรงเรียนทาคอลิกจากสโมสรรัตนสินทร์กรุงเทพมหานคร 
 พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาเซอร์แทแรสบุญรักษ์  หม้ันทรัพย์ ได้ย้ายไปประจ าที่อ่ืน  มาเซอร์เทเรซาทองล้วน  
แดงเดช มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน  พุทธศักราช ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับเป็นโรงเรียนเครือข่าย
ต้นแบบกระทรวงศึกษาธิการ ใน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คณะเซนปอด เดอชาร์ด ได้ย้ายกลับบ้าน บาทหลวงพิพัฒน์  
ทนุพันธุ์ ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส วันแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารบ้านหนองพลวง อ าเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา 
 พุทธศักราช ๒๕๔๔ บาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ  
 พุทธศักราช ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) รอบที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๗ บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้ย้ายไปรับต าแหน่งผู้อ านวยการ/
ผู้จัดการ ที่โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 พุทธศักราช ๒๕๔๗ บาทหลวงเอกชัย  ชิณโคตร มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ 
 พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้สร้างอาคาร ๗ ชั้น ชื่ออาคารหลุยส์  นิโกลาส 
 พุทธศักราช ๒๕๔๙ บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวันแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง 
และช่วยดูแลโรงเรียนไปพร้อมกัน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล(๒ ปี) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(๑๕ปี) 
  * ได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
  * ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนจากบริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอน
ซัลทิง จ ากัด มีระบบเก็บข้อมูลงานทะเบียน งานห้องสมุด งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานทะเบียน-วัดผล 
งานกิจการนักเรียน  มีห้องคอมพิวเตอร์ ๔ ห้องเรียน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลื่น ๑๐๕.๗๕
MHz 
  * เปิดนินิมาร์ทเบทาธีไว้หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน 
  * และได้ท า CoverWayเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการรับส่งนักเรียน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล(๒ ปี) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖(๑๘ปี) 



 
๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  * ได้เปิดสอนการเรียนดนตรีคีย์บอร์ด โดยบริษัท CMG มีดนตรีคีย์บอร์ด ไวโอลีนและกีต้าร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้สร้างอนุสรณ์รูปบ่มหลวงหลุยส์ นิโกลาส ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาไว้ที่หน้า
อาคารหลุยส์ นิโกลาส 
 พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้น าโครงการ ๓ ภาษา สอนในโรงเรียนโดยบริษัท AEC มีภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยและบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร และบาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ได้ย้ายไปรับต าแหน่งที่
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และโรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง 
 พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๙บาทหลวงสุข  ศรจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและผู้จัดการโรงเรียน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๔ บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ได้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิมลปาก
ช่อง และเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
(พุทธศักราช ๒๕๐๔ ถึงปัจจุบัน) 

บาทหลวงท่ีได้รับแต่งตั้งมาดูแลโรงเรียน 
ภาพประกอบ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

 

บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๑๓ 

 

บาทหลวงเรอเน ลาบูเรอ พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๘ 

 

บาทหลวงประยูร นามวงศ์ พ.ศ.๒๕๑๘ - พ.ศ.๒๕๒๑ 

 

บาทหลวงมารีอุส เบรย์ พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๒๙ 

 

บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๗ 

 

บาทหลวงพิพัฒน์ ทนุพันธุ์ พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชินโคตร พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๕๓ 

 



 
๑๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาพประกอบ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

 

บาทหลวงสุข ศรจันทร์ พ.ศ.๒๕๕๓- พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลผู้บริหาร 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  ชื่อ-สกุล นายจักรี พันธ์สมบัติ  โทร.๐๔๔-๓๑๑๒๐๒ ต่อ ๑๑๑ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๘เดือน๒๐วัน(ณ ๒๓ ม.ค.๖๐) 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ คน 
 ชื่อ-สกุล นายบุญถนอม  แสงหิรัญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
โทร.๐๔๔-๓๑๑๒๐๒ ต่อ ๑๑๒ 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๕๒๔คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ตอ.๑ ๓ ๓๕ ๔๔ ๗๙ ๒๖ 
อ.๑ ๗ ๑๓๕ ๑๐๙ ๒๔๔ ๓๕ 
อ.๒ ๗ ๑๔๗ ๑๒๔ ๒๗๑ ๓๙ 
อ.๓ ๗ ๑๑๓ ๑๓๖ ๒๔๙ ๓๖ 
รวม ๒๔ ๔๓๐ ๔๑๓ ๘๔๓  
ป.๑ ๖ ๑๖๒ ๑๓๖ ๒๙๘ ๕๐ 
ป.๒ ๖ ๑๒๗ ๑๖๘ ๒๙๕ ๔๙ 
ป.๓ ๖ ๑๓๕ ๑๖๑ ๒๙๖ ๔๙ 
ป.๔ ๖ ๑๕๘ ๑๓๖ ๒๙๔ ๔๙ 
ป.๕ ๖ ๑๓๕ ๑๕๔ ๒๘๙ ๔๘ 
ป.๖ ๖ ๑๕๔ ๑๕๓ ๓๐๗ ๕๑ 
รวม ๓๖ ๘๗๑ ๙๐๘ ๑,๗๗๙  
ม.๑ ๕ ๙๙ ๘๖ ๑๘๕ ๓๗ 
ม.๒ ๕ ๑๑๔ ๑๐๕ ๒๑๙ ๔๔ 
ม.๓ ๕ ๑๑๒ ๑๑๕ ๒๒๗ ๔๕ 
ม.๔ ๒ ๔๔ ๖๒ ๑๐๖ ๕๓ 
ม.๕ ๒ ๓๙ ๕๒ ๙๑ ๔๖ 
ม.๖ ๒ ๑๘ ๕๖ ๗๔ ๓๗ 
รวม ๒๑ ๔๖๒ ๔๗๖ ๙๐๒  

รวมทั้งหมด ๘๑ ๑,๗๒๗ ๑,๗๙๗ ๓,๕๒๔  
 
 
 
 



 
๑๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๓) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐ 
 ๔) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐ 
 ๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐ 
 ๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐
 ๗) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐ 
 ๘) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐ 
 ๙) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๖๕
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน / เดือน - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
   ชั้นอนุบาล ๓ จ านวน ๒๕๐คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.๐๐ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓๐๗คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.๐๐ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒๑๖คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.๐๐ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๗๔คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู :นักเรียน = ๑: ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจ 
วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้(สู่สากล) บุคลากร ครูและผู้บริหารเป็นผู้น าตามมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับชุมชน มุ่งสัมฤทธิ์ผล
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
พันธกิจ 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล
นครราชสีมา ด้านความรัก เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒.  พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  พัฒนาบุคลากร ครูให้เป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
 ๔.  พัฒนาบุคลากร ครู ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.  พัฒนาผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 ๖.  พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๘.  พัฒนาให้ผู้เรียนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๙.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๐. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้าน
มาตรการส่งเสริม 
 ๑๑.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
เป้าหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา 
ด้านความรัก เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่สากล 
 ๔.  บุคลากร ครูเป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 ๕.  บุคลากร ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๖.  ผู้บริหารเป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 ๗.  ผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๘.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดประสิทธิผลโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๙.  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามประเพณีและทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 ๑๐.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการ
ส่งเสริม 
 ๑๒.  สถานศึกษามีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลัก 



 
๑๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 ๒. ร้อยละ ๙๐ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของ
ผู้เรียนในระดับดี 
 ๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
 ๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ครู ที่มีผลการประเมินคุณภาพบุคลากรครูเป็นคนดี มีความสามารถและมี
คุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในระดับดี 
 ๕. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ครูที่มีผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับดี 
 ๖. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้บริหารเป็นคนดี มีความสามารถและคุณธรรม
ที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอยู่ในระดับดี 
 ๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
 ๘. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
 ๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการด าเนินการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 ๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เกียรติยศและผลงานดเีด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
  ๑) ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 รางวลั ไดร้ับรางวลั ๒ เหรียญทอง  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี๖๖ ประจ าปี
การศึกษา๒๕๕๙ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นครราชสมีาเขต ๔ 

ครู 

๑.นางสาวนันท์นภัทแทนมา 

รางวัลครูเอกชนนครราชสีมาดีเด่น(KORAT 
Opec Teacher Award) สมาคมสถานศึกษาเอกชนนครราชสีมา 

๒.นางสาวธิดากาญจน์  กานิเกต ุ
๓.นางพัชรี นิลสันเทียะ 
๔.นางอารดา แจ่มจันทึก 
๕.นางสาวพวงเพ็ญ เยี่ยงอย่างสุรยิา 
๖.นางธนัชชา สุขนพศร ี
๗.นางพรพัฒน ์ ขจรพงศ์ศานต ์
๘.นายนพสิทธ์ิ ขจรพงศ์ศานต ์
๙.นางสุวด ี ผาตะพงษ ์
๑๐.นางพนม ศุภราพงศ ์
๑๑.นางจริวรรณ ค่ าสูงเนิน 
๑๒.นางสาลี ่ ชัยเวชพันธุ์ 
๑๓.นางสาวณัฐชยา เนินกลาง 
๑๔.นางสาวน้ าทิพย ์ทวนขุนทด 
๑๕.นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว 
๑๖.นางสาวธัญวรตัน์ โพธิเดช 
๑๗.นายยุทธศักดิ ์ ชุมศร ี
๑๘.นางสาวดวงใจ  แก้วก าชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.นางร าพัน  ปุณขันธุ ์

รางวัลครูดีมีคุณธรรม ระดับดเียีย่ม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นครราชสมีาเขต ๔ 

๒.นางจุฑามาส อ่อนวงษ์ 
๓.นางอรุนุช เวียงอินทร์ 
๔.นางรัฎดาพร ประทุมชมพ ู

๕.นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน 

๖.นายธนศักดิ ์ ถุงจอหอ 

๗.นางสาวอรทัย สุวรรณด ี 
๘.นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล 

๙.นางอารีย ์ แขกสูงเนิน 

๑๐.นางสุวรรณา คุ้มจอหอ 

๑๑.นางสาวศิริพร บุญทัศน์ 
๑๒.นางสาววรินยุพา เวยีงสันเทียะ 

๑๓.นายบุญร่วม พิชัย 

๑๔.นางสาวอภิรมุ แฝงด่านกลาง 

๑๕.นางวชิราภรณ ์ ชุมศร ี

รางวัลครูดีมีคุณธรรม ระดับดเีดน่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นครราชสมีาเขต ๔ 

๑๖.นางสาวเพ็ญพิศ แก่นกุล 

๑๗.นางสาวธารารัตน์ เหล่าม่วง 

๑๘.นางมณกชสร รณพรธนกฤต 

๑๙.นางสาวรัชนีวรรณ  เวียนนอก 

๒๐.นางสาวกานต์พิชชา  บุญจิตร 
๒๑.นางสาวกลอยใจ  ทองตัน 
๒๒.นางสาวอังศุมาลิน ผลอุทิศ 
๒๓.นางสาวชลารัตน์ วีระยุทธศิลป์ 
๒๔.นางอนันตา พาที 
๒๕.นางพนม ศุภราพงศ ์
๒๖.นางสาวปฐมพร แก้วแกมขุน 
๒๗.นางสาวรุ่งรตัน ์แก้วศรี 
๒๘.นางจริวรรณ ค่ าสูงเนิน 
๒๙.นางสาวสาลี ่ ชัยเวชพันธุ์ 
๓๐.นางวไิล เปรี้ยวกระโทก 
๓๑.นางสาวนิษฐา ในกระโทก 
๓๒.นางสาวพรสวรรค์  ผาบัวล ี
๓๓.นางสาวจารุพร เกิดสิน 
๓๔.นางสาวอมรา โฮสูงเนิน 
๓๕.นางสาวสุคนทิพย์  โคตรทิพย ์
๓๗.นางสมบรูณ ์ ชามะล ิ
๓๘.นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว 
๓๙.นางสาวปารณีย ์ธรรมบตุร 
๔๐.นางสาวบรรณฑวรรณ  แก้วก าชัย 
๔๑.นายสุวิท กัลยา 

 
 
 



 
๒๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๒) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
แผนงานบริหารแผนกส่งเสริมวิชาการ 
แผนงานพัฒนาหลักสูตร 
งานหลักสูตร ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบทั้ง ๘ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๔. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความ
สนใจ 
๕. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดกระบวน 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๖. สถานศึกษาจัดมาตรการส่งเสริม
(ภายในสถานศึกษา) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่
จ าเป็น 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบทั้ง ๘ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มผีลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๔. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความ
สนใจ 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
๖. สถานศึกษาจัดมาตรการส่งเสริม
(ภายในสถานศึกษา) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่
จ าเป็น 

โครงการอบรมและพัฒนาครู 
กิจกรรมจัดอบรมครูเรื่องรูปแบบ
การสอน 

ครูร้อยละ ๙๐.๐๐สามารถน าความรู้
ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 

     ครรู้อยละ ๑๐๐.๐๐ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ 

 ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้   

 
 
 
 
 

  



 
๒๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา 
กิจกรรมพฒันาการอ่าน สาร
ทักษะให้คล่อง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเรื่อง
ความสามารถในการสื่อสาร 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเรื่อง
ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมบันทึกรักการอา่น  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรุปความคิด
จากเรื่องที่ ฟัง อ่าน เขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๕๔ สรุปความคิด
จากเรื่องที่ฟัง อ่าน เขียน ตาม
ความคิดของตนเอง  

กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ อ่าน 
ฟัง พูด เขียน ตั้งค าถามค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีทักษะ 
อ่าน ฟัง พูด เขียน ตั้งค าถามค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

กิจกรรมจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรุปความคิด
จากเรื่องที่ ฟัง อ่าน เขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๒๕ สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน เขียน 
ตามความคิดของตนเอง 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะอ่าน 
ฟัง ดู พูดและเขียน ตั้งค าถามค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๖๖ มีทักษะการ 
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทกัษะ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนตั้งค าถาม
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๙ มีทกัษะ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนตั้งค าถาม
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมคณิตคิดประลอง นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีผลการ

ประเมินสมรรถนะส าคัญในด้าน
ความสามารถในการคิดเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 นักเรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญในด้าน
ความสามารถในการคิดเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

การสอนโครงงานแบบบูรณาการ ๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ เรื่องความซื่อสัตย์ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผล 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความคิด

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๕๒ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑  เรื่องความซื่อสัตย์ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๖ น าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๔๗ ก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผล 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๒๒ มีความคิด



 
๒๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๑ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน าชักชวนและร่วมรณรงค์หรือ
ท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน าชักชวนและร่วมรณรงค์หรือ
ท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๒ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน าชักชวนและร่วมรณรงค์หรือ
ท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจเป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชน
ให้การยอมรับและแนะน าชักชวน
และร่วมรณรงค์หรือท ากิจกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

  



 
๒๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๓ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน าชักชวนและร่วมรณรงค์หรือ
ท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความ
เต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน าชักชวนและร่วมรณรงค์หรือ
ท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๔ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนัก
ถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน จากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
สิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ด้วยความ
เต็มใจเป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชน
ให้การยอมรับและแนะน าชักชวน
เพ่ือนร่วมรณรงค์หรือท ากิจกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรา้งและ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดีและ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าเร็จ
ของทรัพยากร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนัก
ถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน จากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
สิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๓๔ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ด้วยความ
เต็มใจเป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชน
ให้การยอมรับและแนะน าชักชวน
เพ่ือนร่วมรณรงค์หรือท ากิจกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๖๔ สรา้งและ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดีและ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าเร็จ
ของทรัพยากร 

 
 

  



 
๒๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๕ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรา้งและ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดีและ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๐๐ มีจติส านึก
ที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
ตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดร้่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
ตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.๑ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐มีจติส านึก
ที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าและ

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก
และหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐ มีจติส านึก
ที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าและ



 
๒๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.๒ 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรา้งและ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดีและ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและน าประสบการณ์
ต่างๆ มาพัฒนาความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีจติส านึก
ที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

กิจกรรมนักเรียนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.๓ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดม้ีความ
ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดร้่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๘๘ ไดม้ีความ
ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๘๐ ไดร้่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมปลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ตระหนัก 
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติด้วย

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๗๘ ตระหนัก 
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๗๒ มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติด้วย



 
๒๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ความเต็มใจเป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน า ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์
หรือท ากิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ความเต็มใจเป็นแบบอย่างที่ดี 
สาธารณชนให้การยอมรับและ
แนะน า ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์
หรือท ากิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ระลกึถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้ 
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนใน
โรงเรียนและท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถคิด
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๓๓ มีความรู้ 
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๗ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนใน
โรงเรียนและท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๗ สามารถ
คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 

โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
กิจกรรมโครงการแบบบูรณาการ ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าเสนอ

วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

   
 
 
 
 
 
 

  

   



 
๒๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพ 

กิจกรรมพฒันาทักษะชีวิต เพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดย
ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโดยปราชญ์ชาวบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๔๑ มีการพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโดยปราชญ์ชาวบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กิจกรรมวาดภาพวันส าคัญ   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เห็น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้าง 
สรรค์งานศิลปะและน าความรู้ทาง
ศิลปะไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
ประจ าวัน  

  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ ได้รับความรู้
และเข้าใจความเป็นมาและ
ความส าคัญของเหตุการณ์ในวัน
ส าคัญต่างๆ นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม
น่าชื่นชมและมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการท างาน  

กิจกรรมส่งเสริมดนตรี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรีอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรีอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ (IT genius) 

  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้พัฒนา
ความสามารถในวิชาการงานและ
เทคโนโลยี มีความพร้อมส าหรับการ
เข้าร่วมแข่งขันทั้งในและนอกสถานที่
มีเทคโนโลยี การซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพตามงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เพียงพอต่อความ 

  ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๓๑ ได้พัฒนา
ความสามารถในวิชาการงานและ
เทคโนโลยี มีความพร้อมส าหรับการ
เข้าแข่งขันทั้งในและนอกสถานที่มี
เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพตามงาน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้เพียงพอต่อความ 



 
๒๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต้องการในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา 
กิจกรรมเปิด Dictionary ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะทาง

ภาษาในด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
ค าศัพท์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๕ มีทักษะทาง
ภาษาในด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
ค าศัพท์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กิจกรรมสนุกกับ Crossword ๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐.๐๐มีทกัษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูดและตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐.๐๐เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เช่น ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ทักษะการวางแผนการท างาน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐.๐๐มทีักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูดและตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เช่น ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ทักษะการวางแผนการท างาน 

กิจกรรมแขง่ขัน Dictation ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๔๐ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

กิจกรรม Hand-writing  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ
ความสามารถในการคัดลายมือได้
อย่างถูกต้อง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ
ความสามารถในการคัดลายมือได้
อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมท่องศัพท์ตอนเช้า  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะทาง
ภาษาในด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
ค าศัพท์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๓๑ มีทักษะทาง
ภาษาในด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
ค าศัพท์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กิจกรรม English morning talk  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
ค าถาม เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
เพ่ิมเติม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
ค าถาม เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ 

กิจกรรมแขง่ขัน Impromptu 
speech 

   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๖๐ สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ 

 
 
 

  



 
๓๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม Story telling ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ โรงเรียน 

รุ่งอรุณวิทยาตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ มีความสามารถสรุปความคิด
และสื่อสารจากเรื่องที่ ฟัง อ่าน หรือ
ดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

   จากการด าเนินกิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๘.๑๖ นักเรียนมี
ความสามารถสรุปความคิดและ
สื่อสารจากเรื่องที่ ฟัง อ่านหรือดู 
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรม ๕ นาที ๑ ข้อ O-NET ๑. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๖ มีผลการทดสอบ O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ มีผลการทดสอบ O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลการทดสอบ O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๔. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
๕. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
๖. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปี
ที่ ๖ จ านวน ๓๐๕ คน มีผลการ
ทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ - 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ๔๕.๒๕ 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ๕๓.๕๒ 
๒. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน ๒๑๖ คน มีผลการทดสอบ 
O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ๓๔.๐๖ 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ๓๒.๖๔ 
๓. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๗๓ คน มีผลการทดสอบ O-
NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
๒๖.๙๕ 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ๒๔.๐๘ 
๔. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ จ านวน ๓๐๕ คน มีผลการ
ทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ อยู่ที่ ๑๐.๖๖ 
๕. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน ๒๑๖ คน มีผลการทดสอบ 



 
๓๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ อยู่ที่ ๒.๒๖ 
๖. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จ านวน ๗๓ คน มีผลการทดสอบ O-
NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
อยู่ที่ ๐.๘๑ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม English Camp ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ฝึกทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เกดิความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทศันคติ
ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๙๖ ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๙๖ เกดิความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทศันคติ
ที่ดตี่อภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 
งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ๑. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 

๙๐.๐๐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๐.๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหารงานโรงเรียนและ
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๐.๐๐ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ
ครูประจ าชั้นร่วมกับปรึกษาหารือถึง
การเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
๔. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๐.๐๐ มีการประสานกับชุมชนให้
เกิดความรู้และเจตคติที่ดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๐๐บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๘.๓๐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๘.๙๒ มีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหารงานโรงเรียนและ
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๘.๓๐ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ
ครูประจ าชั้นร่วมกับปรึกษาหารือถึง
การเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
๔. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๘.๔๕ มีการประสานกับชุมชนให้
เกิดความรู้และเจตคติที่ดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๐ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. สถานศึกษาร้อยละ ๙๘.๖๔ 
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนช้ัน ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เหน็คุณค่า ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๐ เหน็คุณค่า



 
๓๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในตนเองมีความภูมิใจตนเอง พัฒนา

และปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและ   หา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

ในตนเองมีความภูมิใจตนเอง พัฒนา
และปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๐๐ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๐๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มี
ความรู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและ   หา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
พร้อมในการรับความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศ ทันต่อ
เหตุการณ์ ในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าข้อมูลที่
ได้รับมาเป็นแนวทางในการเลือก 
วางแผนและตัดสินใจได้ตามที่ตนมี
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๗๑ มีความ
พร้อมในการรับความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศ ทันต่อ
เหตุการณ์ ในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๔๕ น าข้อมูลที่
ได้รับมาเป็นแนวทางในการเลือก 
วางแผนและตัดสินใจได้ตามที่ตนมี
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ



 
๓๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๑ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เหน็คุณค่า
ในตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและ
การปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๙ เหน็คุณค่า
ในตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๕มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๐ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๒๖ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๑๗ รู้จกัการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและ
การปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๘ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๗ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๕ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๔ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดร้ับ
ความรู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐  เกดิความ
รัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๒๖ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๘๙ ไดร้ับ
ความรู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๑ เกดิความ
รัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างเพื่อนรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

งานอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๓ 

๑. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองมี
ความภูมิใจในตนเอง พัฒนาปรับปรุง
ตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๗ เหน็คุณค่า
ในตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มคีวาม



 
๓๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 

มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๖๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๖ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 

งานอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดแ้สดง
ความกตัญญูกตเวที ต่อครู 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เกดิความ
รัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพ อันดี
ระหว่างเพื่อนรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๓๔ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๗๒ ไดแ้สดง
ความกตัญญูกตเวที ต่อครู 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๕๓ เกดิความ
รัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพ อันดี
ระหว่างเพื่อนรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ คณุค่าใน
ตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๖๐ คณุค่าใน
ตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๒๕ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๒๑ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน



 
๓๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ 
รู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๕ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๓๐ มีความ 
รู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ คณุค่าใน
ตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐กล้าแสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ 
รู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๐ คณุค่าใน
ตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๐ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ รู้จกัสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๒๑ รู้จกัปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและการ
ปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๐๐ ท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๕๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐ มีความ 
รู้สึกดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
เข้าใจและยอมรับในตนเอง มีความ 
คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐            

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๗๘ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๗๒ มีความ
เข้าใจและยอมรับในตนเอง มีความ 
คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๖ มี



 
๓๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู
นักเรียนและเพ่ือนร่วมรุ่น สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์
ได้ ตามศักยภาพของตน 

สัมพันธภาพอันดีระหว่างครูนักเรียน
และเพ่ือนร่วมรุ่น สามารถปรับตัวเข้า
กับบุคคลและสถานการณ์ได้ ตาม
ศักยภาพของตน 

แผนงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการ 
งานวันวิชาการ 
 
 
 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้แสดงออก
ถึงความสามรถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะด้าน
วิชาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้
แสดงออกถึงความสามรถในทาง
วิชาการศิลปะการแสดงและทักษะ
ด้านวิชาชีพ 

แผนงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวและรักการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความ 
รู้ที่วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับค าศัพท์,
อาหาร,แหล่งอาศัยมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามเวลา 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ น าความ 
รู้ที่วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับค าศัพท์,
อาหาร,แหล่งอาศัยมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิต 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความ 
รู้จากประสบการณ์จริงจากการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิต 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ น าความ 
รู้จากประสบการณ์จริงจากการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความรู้
จากประสบการณ์จริงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๙๑ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๓๖  น าความรู้
จากประสบการณ์จริงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความ 
รู้ไปใช้ประโยชน์และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๒๕ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๘๗  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 



 
๓๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
เหมาะสม 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๐๐  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความรู้
จากประสบการณ์จริงจากการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๓ น าความรู้
จากประสบการณ์จริงจากการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความ 
รู้ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๔๖ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๓๐  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๓ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามอัธยาศัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๘  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวและสามารถ
มองเห็นถึงความส าคัญในด้านหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความรู้
จากประสบการณ์จริงมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวและสามารถ
มองเห็นถึงความส าคัญในด้านหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๑๘  น าความรู้
จากประสบการณ์จริงมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

งานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ผู้เรยีนใฝ่รู้
ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๐๑ เปน็ผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้



 
๓๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๖  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

งานนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๕. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 
ก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 
ก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

งานห้องสมุด 
งานสัปดาห์ห้องสมุด    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีนสิัยรัก

การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 

    ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๓๖  ได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและแนวทางท่ีจะ
ศึกษาค้นคว้าต่อไป  



 
๓๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
งานห้องสมุดเคลื่อนท่ี  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีนิสยัรักการ

อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว  

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๘๐ ได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ซึ่งสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
แนวทางท่ีจะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

งานยุวบรรณารักษ์น้อย  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๔๐ ได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการฝึกทักษะ
ด้านงานบริการของห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ ๓๖,๔๖๗ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยสาขาปากช่อง และห้างหุ้นส่วนทวียนต์ทวีกิจปากช่อง 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘และประชากรที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๒ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ สลับพ้ืนที่
ราบเล็กน้อย แม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน อ าเภอปากช่อง คือ แม่น้ าล าตะคอง ซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคม ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) และถนนภายใน เขตเทศบาล จ านวน ๒๕๔ สาย ทางรถไฟมีขบวนรถข้ึน-ล่อง หยุดรับส่งผู้โดยสารที่
สถานีรถไฟปากช่องให้บริการทุกวัน อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ รับจ้าง อาชีพส่วนตัว ได้แก่ เกษตรกรรม 
ปศุสัตว์ การค้าขาย และการบริการ  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับดี ชุมชนมีความสัมพันธ์และให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกับทางโรงเรียน สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โรงเรียนมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป็นอย่างดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 

 - ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 - ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๕๒๔ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ตอ.๑ ๓ ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ ๓ ๓๕ ๔๔ ๗๙ 
อ.๑ ๗ ๑๔๘ ๑๑๗ ๒๖๕ ๗ ๑๓๕ ๑๐๙ ๒๔๔ 
อ.๒ ๗ ๑๐๙ ๑๓๓ ๒๔๒ ๗ ๑๔๗ ๑๒๔ ๒๗๑ 
อ.๓ ๗ ๑๕๕ ๑๒๒ ๒๗๗ ๗ ๑๑๓ ๑๓๖ ๒๔๙ 
ป.๑ ๖ ๑๒๔ ๑๖๖ ๒๙๐ ๖ ๑๖๒ ๑๓๖ ๒๙๘ 
ป.๒ ๖ ๑๓๔ ๑๕๘ ๒๙๒ ๖ ๑๒๗ ๑๖๘ ๒๙๕ 
ป.๓ ๖ ๑๖๐ ๑๓๑ ๒๙๑ ๖ ๑๓๕ ๑๖๑ ๒๙๖ 
ป.๔ ๖ ๑๓๗ ๑๕๒ ๒๘๙ ๖ ๑๕๘ ๑๓๖ ๒๙๔ 
ป.๕ ๖ ๑๕๗ ๑๔๔ ๓๐๑ ๖ ๑๓๕ ๑๕๔ ๒๘๙ 
ป.๖ ๖ ๑๑๘ ๑๒๗ ๒๔๕ ๖ ๑๕๔ ๑๕๓ ๓๐๗ 
ม.๑ ๕ ๑๑๙ ๑๐๕ ๒๒๔ ๕ ๙๙ ๘๖ ๑๘๕ 
ม.๒ ๕ ๑๑๑ ๑๑๓ ๒๒๔ ๕ ๑๑๔ ๑๐๕ ๒๑๙ 
ม.๓ ๕ ๑๐๙ ๑๓๔ ๒๔๓ ๕ ๑๑๒ ๑๑๕ ๒๒๗ 
ม.๔ ๒ ๔๕ ๕๘ ๑๐๓ ๒ ๔๔ ๖๒ ๑๐๖ 
ม.๕ ๒ ๑๘ ๕๖ ๗๔ ๒ ๓๙ ๕๒ ๙๑ 
ม.๖ ๒ ๓๑ ๔๓ ๗๔ ๒ ๑๘ ๕๖ ๗๔ 
รวม ๘๑ ๑,๗๒๙ ๑,๘๑๐ ๓,๕๓๙ ๘๑ ๑,๗๒๗ ๑,๗๙๗ ๓,๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๑. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒(ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ –สช.) 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ด้านร่างกาย ๗๖๔ ๙๕.๙๑ - - 
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๗๖๔ ๙๕.๒๙ - - 
๓.ด้านสังคม ๗๖๔ ๙๕.๕๑ - - 
๔.ด้านสติปัญญา ๗๖๔ ๙๔.๕๘ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับปฐมวยั
ปีการศึกษา 2559



 
๔๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙๖ - - - - ๒๗ ๘๗ ๗๙ ๑๐๓ ๒๖๙ ๙๐.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๑๐ ๓๖ ๖๓ ๗๒ ๑๑๕ ๒๕๐ ๘๔.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๑๗ ๙๔ ๔๕ ๔๔ ๙๖ ๑๘๕ ๖๒.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙๖ 

- - ๑ ๖๑ 
๑๐
๗ ๕๑ ๒๙ ๔๗ 

๑๒๗ ๔๒.๙๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๖ - - - - - - ๑๐ ๒๘๖ ๒๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๙๖ - - - ๓ ๖๘ ๙๒ ๕๒ ๘๑ ๒๒๕ ๗๖.๐๑ 
การงานอาชีพฯ ๒๙๖ - - - ๑ ๔๔ ๖๖ ๔๕ ๑๔๐ ๒๕๑ ๘๔.๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๙๖ 

- - - ๑๕ 
๑๐
๗ 

๑๑
๒ ๔๖ ๑๖ 

๑๗๔ ๕๘.๗๘ 

คอมพิวเตอร์๑ ๒๙๖ - - - - ๑ ๒๒ ๑๒๖ ๑๔๗ ๒๙๕ ๙๙.๖๖ 
ประวัติศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๕๐ ๙๘ ๗๑ ๔๐ ๓๗ ๑๔๘ ๕๐.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง ๒๙๖ - - - ๒๑ ๙๑ ๕๘ ๔๘ ๗๘ ๑๘๔ ๖๒.๑๖ 
ภาษาตา่งประเทศฟัง –พูด๑ ๒๙๖ - - - ๒ ๔๒ ๙๒ ๗๔ ๘๖ ๒๕๒ ๘๕.๑๔ 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1
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๔๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙๖ - - - - ๒๗ ๘๗ ๗๙ ๑๐๓ ๒๖๙ ๙๐.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๑๐ ๓๖ ๖๓ ๗๒ ๑๑๕ ๒๕๐ ๘๔.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๑๗ ๙๔ ๔๕ ๔๔ ๙๖ ๑๘๕ ๖๒.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙๖ - - ๑ ๖๑ ๑๐๗ ๕๑ ๒๙ ๔๗ ๑๒๗ ๔๒.๙๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๖ - - - - - - ๑๐ ๒๘๖ ๒๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๙๖ - - - ๓ ๖๘ ๙๒ ๕๒ ๘๑ ๒๒๕ ๗๖.๐๑ 
การงานอาชีพฯ ๒๙๖ - - - ๑ ๔๔ ๖๖ ๔๕ ๑๔๐ ๒๕๑ ๘๔.๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๙๖ - - - ๑๕ ๑๐๗ ๑๑๒ ๔๖ ๑๖ ๑๗๔ ๕๘.๗๘ 
คอมพิวเตอร์๒ ๒๙๖ - - - - ๑ ๒๒ ๑๒๖ ๑๔๗ ๒๙๕ ๙๙.๖๖ 
ประวัติศาสตร์ ๒๙๖ - - - ๕๐ ๙๘ ๗๑ ๔๐ ๓๗ ๑๔๘ ๕๐.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง๒ ๒๙๖ - - - ๒๑ ๙๑ ๕๘ ๔๘ ๗๘ ๑๘๔ ๖๒.๑๖ 
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๒ ๒๙๖ - - - ๒ ๔๒ ๙๒ ๗๔ ๘๖ ๒๕๒ ๘๕.๑๔ 
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ปีการศึกษา 2559



 
๔๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙๓ - ๒ ๔๑ ๔๓ ๔๕ ๓๑ ๔๙ ๘๒ ๑๖๒ ๕๕.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๙๓ - ๕ ๕๑ ๕๘ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๗๙ ๑๔๙ ๕๐.๘๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙๓ - - - - ๒๐ ๖๖ ๔๓ ๑๖๔ ๒๗๓ ๙๓.๑๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙๓ - - ๑๒ ๗๓ ๓๘ ๓๖ ๒๙ ๑๐๕ ๑๗๐ ๕๘.๐๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๓ - - - ๑ - ๒ ๓๔ ๒๕๖ ๒๙๒ ๙๙.๖๖ 
ศิลปะ ๒๙๓ - - ๓ ๓๔ ๕๒ ๔๔ ๒๗ ๑๓๓ ๒๐๔ ๖๙.๖๒ 
การงานอาชีพฯ ๒๙๓ - - - ๑๔ ๓๑ ๒๙ ๔๘ ๑๗๑ ๒๔๘ ๘๔.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๙๓ - - ๓ ๙๖ ๗๕ ๕๖ ๑๘ ๔๕ ๑๑๙ ๔๐.๖๑ 
คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๙๓ - - - ๒ ๘ ๓๗ ๑๐๕ ๑๔๑ ๒๘๓ ๙๖.๕๙ 
ประวัติศาสตร์ ๒๙๓ - - ๑๒ ๖๗ ๕๐ ๕๔ ๕๑ ๕๙ ๑๖๔ ๕๕.๙๗ 
หน้าที่พลเมือง ๓ ๒๙๓ - - - - ๑ ๒๒ ๕๘ ๒๑๒ ๒๙๒ ๙๙.๖๖ 
ภาษาต่างประเทศฟัง – พูด ๒๙๓ - - ๒ ๔๗ ๖๙ ๔๒ ๓๕ ๙๘ ๑๗๕ ๕๙.๗๓ 
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ภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์ 3

ประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมือง 3

ภาษาต่างประเทศฟัง – พูด

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559



 
๔๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙๒ - ๓ ๗ ๑๙ ๔๐ ๕๘ ๖๗ ๙๘ ๒๒๓ ๗๖.๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๙๒ - ๑ ๑๗ ๓๕ ๕๕ ๖๒ ๕๘ ๖๕ ๑๘๕ ๖๓.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙๒ - - ๑ ๔๕ ๗๘ ๖๙ ๔๓ ๕๖ ๑๖๘ ๕๗.๕๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙๒ - - ๓ ๔๗ ๖๓ ๔๒ ๓๒ ๑๐๕ ๑๗๙ ๖๑.๓๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๒ - - - - - ๓ ๑๘ ๒๗๑ ๒๙๒ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๙๒ - - ๘ ๓๙ ๕๔ ๕๘ ๕๔ ๗๙ ๑๙๑ ๖๕.๔๑ 
การงานอาชีพฯ ๒๙๒ - ๔ ๒๐ ๓๐ ๓๖ ๔๓ ๔๔ ๑๑๕ ๒๐๒ ๖๙.๑๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๙๒ - - ๔๗ ๙๔ ๗๐ ๓๗ ๒๒ ๒๒ ๘๑ ๒๗.๗๔ 
คอมพิวเตอร์๔ ๒๙๒ - ๑ ๑ ๑๙ ๕๖ ๗๘ ๖๙ ๖๘ ๒๑๕ ๗๓.๖๓ 
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๑ ๒๙๒ - - - - - ๑๒ ๑๒ ๒๖๘ ๒๙๒ ๑๐๐.๐๐ 
ประวัติศาสตร์ ๒๙๒ - - ๖ ๖๔ ๖๒ ๕๓ ๔๗ ๖๐ ๑๖๐ ๕๔.๗๙ 
หน้าที่พลเมือง๔ ๒๙๒ - - - ๓ ๓๕ ๕๙ ๖๙ ๑๒๖ ๒๕๔ ๘๖.๙๙ 
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๔ ๒๙๒ - - - ๒๔ ๘๗ ๔๓ ๙ ๑๒๙ ๑๘๑ ๖๑.๙๙ 
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คอมพิวเตอร์4

ภาษาไทยอ่าน-เขียน1

ประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมือง4

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด4

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559



 
๔๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๘๘ - - - ๑๓ ๕๐ ๗๗ ๑๐๐ ๔๘ ๒๒๕ ๗๘.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๘๘ - ๗ ๗๗ ๕๗ ๕๕ ๓๗ ๒๘ ๒๗ ๙๒ ๓๑.๙๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๘ - - ๓๓ ๘๙ ๖๑ ๕๒ ๓๔ ๑๙ ๑๐๕ ๓๖.๔๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๘๘ - - ๖ ๓๘ ๔๒ ๕๑ ๕๒ ๙๙ ๒๐๒ ๗๐.๑๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๘๘ - - - ๑ ๗ ๑๙ ๓๓ ๒๒๘ ๒๘๐ ๙๗.๒๒ 
ศิลปะ ๒๘๘ - - ๗ ๓๔ ๕๐ ๖๑ ๕๕ ๘๑ ๑๙๗ ๖๘.๔๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๘๘ - - - ๔ ๑๙ ๒๒ ๕๙ ๑๘๔ ๒๖๕ ๙๒.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘๘ - ๑ ๗๒ ๖๙ ๔๘ ๒๐ ๒๙ ๔๙ ๙๘ ๓๔.๐๓ 
คอมพิวเตอร์๕ ๒๘๘ - - ๒ ๗ ๓๐ ๗๙ ๗๒ ๙๘ ๒๔๙ ๘๖.๔๖ 
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๒ ๒๘๘ - - - ๕ ๓๔ ๕๘ ๗๑ ๑๒๐ ๒๔๙ ๘๖.๔๖ 
ประวัติศาสตร์ ๒๘๘ - ๑ ๙ ๕๔ ๘๙ ๗๔ ๔๙ ๑๒ ๑๓๕ ๔๖.๘๘ 
หน้าที่พลเมือง๕ ๒๘๘ - - ๓ ๑๑ ๒๐ ๒๐ ๒๖ ๒๐๘ ๒๕๔ ๘๘.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ ๒๘๘ - - - - - ๓๖ ๖๔ ๑๘๘ ๒๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
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คอมพิวเตอร์5

ภาษาไทยอ่าน-เขียน2

ประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมือง5

ภาษาต่างประเทศฟัง-…

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2559



 
๔๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๕ - - ๒ ๓๕ ๕๔ ๗๐ ๖๒ ๘๒ ๒๑๔ ๗๐.๑๖ 
คณิตศาสตร์ ๓๐๕ - ๑๑ ๓๗ ๖๖ ๖๑ ๓๗ ๓๘ ๕๕ ๑๓๐ ๔๒.๖๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐๕ - - ๑ ๒๕ ๕๗ ๕๔ ๖๖ ๑๐๒ ๒๒๒ ๗๒.๗๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๐๕ - ๑ ๙ ๓๗ ๕๕ ๕๑ ๔๙ ๑๐๓ ๒๐๓ ๖๖.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐๕ - - - - ๗ ๑๓ ๓๕ ๒๕๐ ๒๙๘ ๙๗.๗๐ 
ศิลปะ ๓๐๕ - - ๑๓ ๓๐ ๖๖ ๕๙ ๔๙ ๘๘ ๑๙๖ ๖๔.๒๖ 

การงานอาชีพฯ ๓๐๕ - ๑ ๔ ๒๗ ๔๒ ๗๕ ๘๔ ๗๒ ๒๓๑ ๗๕.๗๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐๕ - - ๒๘ ๙๘ ๔๙ ๔๖ ๓๐ ๕๔ ๑๓๐ ๔๒.๖๒ 

คอมพิวเตอร์๖ ๓๐๕ - - ๑ ๘ ๓๕ ๖๗ ๗๔ ๑๒๐ ๒๖๑ ๘๕.๕๗ 
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๓ ๓๐๕ - - - ๒๔ ๔๙ ๗๔ ๗๑ ๘๗ ๒๓๒ ๗๖.๐๗ 

ประวัติศาสตร์ ๓๐๕ - ๑ ๒๓ ๕๙ ๙๑ ๖๐ ๔๔ ๒๗ ๑๓๑ ๔๒.๙๕ 
หน้าที่พลเมือง๖ ๓๐๕ - - - ๑ ๑๓ ๔๕ ๙๑ ๑๕๕ ๒๙๑ ๙๕.๔๑ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๖ ๓๐๕ - - - - ๒๐ ๒๙ ๖๒ ๑๙๔ ๒๘๕ ๙๓.๔๔ 
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ภาษาไทยอ่าน-…
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559



 
๔๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๑ ๑๘๕ - ๑๓ ๒๗ ๒๗ ๓๐ ๔๓ ๒๖ ๑๕ ๘๔ ๔๕.๔๑ 
คณิตศาสตร๑์ ๑๘๕ - ๑๑ ๘๔ ๖๗ ๑๑ ๘ ๒ ๑ ๑๑ ๕.๙๕ 
วิทยาศาสตร์๑ ๑๘๕ - - ๑๘ ๗๙ ๔๗ ๒๓ ๑๕ ๓ ๔๑ ๒๒.๑๖ 
สังคมศึกษา ฯ๑ ๑๘๕ - ๑ ๒ ๓๒ ๓๖ ๓๓ ๔๖ ๓๒ ๑๑๑ ๖๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑๘๕ - - - - ๙ ๑๙ ๖๕ ๙๒ ๑๗๖ ๙๕.๑๔ 
ทัศนศิลป์๑ ๑๘๕ - ๕ ๕ ๑๗ ๑๕ ๔๕ ๕๐ ๔๖ ๑๔๑ ๗๖.๒๒ 
การงานอาชีพฯ๑ ๑๘๕ - ๑ ๘ ๒๐ ๓๑ ๓๙ ๕๐ ๓๓ ๑๒๒ ๖๕.๙๕ 
ภาษาตา่งประเทศ๑ ๑๘๕ - - - - ๙ ๑๙ ๖๕ ๙๒ ๑๗๖ ๙๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑๘๕ - ๓ ๑๙ ๔๐ ๔๔ ๓๖ ๒๕ ๑๗ ๗๘ ๔๒.๑๖ 
คอมพิวเตอร๑์ ๑๘๕ - ๑ ๓ ๑๒ ๒๖ ๕๙ ๖๒ ๒๐ ๑๔๑ ๗๖.๒๒ 
ดนตรี-นาฏศลิป์๑ ๑๘๕ - - - - - - ๒๕ ๑๐๖ ๑๓๑ ๗๐.๘๑ 
ประวัติศาสตร์๑ ๑๘๕ - ๒ ๑๗ ๔๓ ๕๖ ๔๓ ๘ ๑ ๕๒ ๒๘.๑๑ 
หน้าที่พลเมือง ๑ ๑๘๕ - - - ๑๔ ๒๓ ๒๔ ๔๒ ๘๑ ๑๔๗ ๗๙.๔๖ 
ภาษาตา่งประเทศอ่าน-เขียน๑ ๑๘๕ - ๑๑ ๓๖ ๕๕ ๓๖ ๑๘ ๑๐ ๑๕ ๔๓ ๒๓.๒๔ 
ภาษาตา่งประเทศฟัง-พูด๑ ๑๘๕ - ๔๒ ๓๗ ๔๓ ๒๕ ๒๑ ๑๐ ๔ ๓๕ ๑๘.๙๒ 
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แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559



 
๕๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๒ ๑๘๒ - ๘ ๑๗ ๒๖ ๓๙ ๓๘ ๔๓ ๑๐ ๙๑ ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร๒์ ๑๘๒ - ๑๘ ๕๙ ๖๑ ๓๑ ๗ ๔ ๒ ๑๓ ๗.๑๔ 
วิทยาศาสตร์๒ ๑๘๒ - ๑ ๓๖ ๕๐ ๓๗ ๓๑ ๑๙ ๗ ๕๗ ๓๑.๓๒ 
สังคมศึกษา ฯ๒ ๑๘๒ - - ๒ ๑๖ ๒๕ ๓๒ ๕๔ ๕๒ ๑๓๘ ๗๕.๘๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๑๘๒ - - - - - ๓ ๓๔ ๑๔๕ ๑๘๒ ๑๐๐.๐๐ 
ทัศนศิลป์๒ ๑๘๒ - ๑๐ ๑๔ ๑๘ ๒๗ ๑๗ ๓๔ ๖๑ ๑๑๒ ๖๑.๕๔ 
การงานอาชีพฯ๒ ๑๘๒ - - ๑ ๔ ๒๖ ๒๓ ๓๖ ๙๒ ๑๕๑ ๘๒.๙๗ 
ภาษาตา่งประเทศ๒ ๑๘๒ - ๒๔ ๔๑ ๕๐ ๓๓ ๒๐ ๗ ๗ ๓๔ ๑๘.๖๘ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑๘๒ - ๑๗ ๒๙ ๒๙ ๓๑ ๒๘ ๒๙ ๑๘ ๗๕ ๔๑.๒๑ 
คอมพิวเตอร๒์ ๑๘๒ - ๕ ๒๕ ๓๖ ๓๐ ๔๑ ๓๒ ๑๓ ๘๖ ๔๗.๒๕ 
ดนตรี-นาฏศลิป์๒ ๑๘๒ - - - - ๘ ๓๗ ๒๘ ๑๐๘ ๑๗๓ ๙๕.๐๕ 
ประวัติศาสตร์๒ ๑๘๒ - - ๕ ๒๕ ๖๐ ๔๖ ๓๒ ๑๓ ๙๑ ๕๐.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง ๒ ๑๘๒ - ๑ ๔ ๑๔ ๑๕ ๒๓ ๒๘ ๙๗ ๑๔๘ ๘๑.๓๒ 
ภาษาตา่งประเทศอ่าน-เขียน๒ ๑๘๒ - ๙ ๒๖ ๓๕ ๒๕ ๓๐ ๒๔ ๓๓ ๘๗ ๔๗.๘๐ 
ภาษาตา่งประเทศฟัง-พูด๒ ๑๘๒ - - ๑ ๒๒ ๕๗ ๔๙ ๒๖ ๒๗ ๑๐๒ ๕๖.๐๔ 
 
 

 
 

50.00
7.14

31.32
75.82

100.00
61.54

82.97
18.68

41.21
47.25

95.05
50.00

81.32
47.80

56.04

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
วิทยาศาสตร์2

สังคมศึกษา ฯ2
สุขศึกษาและพลศึกษา2

ทัศนศิลป์2
การงานอาชีพฯ2

ภาษาต่างประเทศ2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2

คอมพิวเตอร์2
ดนตรี-นาฏศิลป์2

ประวัติศาสตร์2
หน้าที่พลเมือง 2

ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน2
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด2
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๕๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๓ ๒๑๓ - ๒๕ ๓๐ ๒๑ ๓๕ ๔๘ ๒๐ ๑๗ ๘๕ ๓๙.๙๑ 
คณิตศาสตร์๓ ๒๑๓ - ๓ ๒๑ ๓๗ ๗๔ ๓๔ ๑๒ ๑๓ ๕๙ ๒๗.๗๐ 
วิทยาศาสตร์๓ ๒๑๓ - ๓ ๓๐ ๗๖ ๒๕ ๒๑ ๑๔ ๑๒ ๔๗ ๒๒.๐๗ 
สังคมศึกษา ฯ๓ ๒๑๓ - ๑๐ ๒๑ ๒๘ ๓๘ ๒๗ ๓๙ ๑๘ ๘๔ ๓๙.๔๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๒๑๓ - - ๑ ๘ ๒๐ ๓๘ ๖๙ ๕๑ ๑๕๘ ๗๔.๑๘ 
ทัศนศิลป์๓ ๒๑๓ - - - ๑ ๑๒ ๔๐ ๔๒ ๖๖ ๑๔๘ ๖๙.๔๘ 
การงานอาชีพฯ๓ ๒๑๓ - ๔ ๙ ๑๐ ๒๐ ๕๔ ๔๗ ๖๔ ๑๖๕ ๗๗.๔๖ 
ภาษาต่างประเทศ๓ ๒๑๓ - ๘ ๔๖ ๗๙ ๓๗ ๑๕ ๕ ๙ ๒๙ ๑๓.๖๒ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๓ ๒๑๓ - ๑๕ ๒๘ ๒๗ ๒๕ ๓๒ ๒๖ ๑๐ ๖๘ ๓๑.๙๒ 
คอมพิวเตอร์๓ ๒๑๓ - ๓ ๒๙ ๕๒ ๓๔ ๔๒ ๑๙ ๓๔ ๙๕ ๔๔.๖๐ 
ดนตรี-นาฏศิลป์๓ ๒๑๓ - - - - ๑ ๓๓ ๗๓ ๖๗ ๑๗๓ ๘๑.๒๒ 
ประวัติศาสตร์๓ ๒๑๓ - ๓๐ ๔๑ ๔๕ ๒๗ ๑๘ ๓ ๒ ๒๓ ๑๐.๘๐ 
หน้าที่พลเมือง ๓ ๒๑๓ - ๗ ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๑ ๑๕ ๑๒๖ ๑๕๒ ๗๑.๓๖ 
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน
๓ ๒๑๓ - 

๕ ๕๑ ๖๐ ๒๗ ๒๑ ๑๔ ๒๓ 
๕๘ ๒๗.๒๓ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๓ ๒๑๓ - ๔๙ ๒๕ ๒๓ ๒๓ ๑๗ ๑๙ ๔๒ ๗๘ ๓๖.๖๒ 
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๕๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๔ ๒๑๓ - ๒๓ ๓๓ ๒๖ ๓๑ ๖๔ ๔๐ ๗ ๑๑๑ ๕๒.๑๑ 
คณิตศาสตร์๔ ๒๑๓ - ๖๙ ๒๗ ๔๗ ๒๙ ๓๒ ๗ ๑ ๔๐ ๑๘.๗๘ 
วิทยาศาสตร์๔ ๒๑๓ - ๔๕ ๔๓ ๒๕ ๑๗ ๔๐ ๒๕ ๑๗ ๘๒ ๓๘.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ๔ ๒๑๓ - ๓๙ ๓๐ ๒๒ ๔๑ ๕๗ ๑๘ ๕ ๘๐ ๓๗.๕๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๒๑๓ - ๒๑ ๑๖ ๒๖ ๒๙ ๔๓ ๕๔ ๒๓ ๑๒๐ ๕๖.๓๔ 
ทัศนศิลป์๔ ๒๑๓ - ๙ ๒๑ ๑๑ ๓๕ ๓๑ ๔๒ ๖๓ ๑๓๖ ๖๓.๘๕ 
การงานอาชีพฯ๔ ๒๑๓ - ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๓๕ ๒๙ ๓๑ ๖๙ ๑๒๙ ๖๐.๕๖ 
ภาษาต่างประเทศ๔ ๒๑๓ - ๑๙ ๓๑ ๙๕ ๒๑ ๒๔ ๑๑ ๑๑ ๔๖ ๒๑.๖๐ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๒๑๓ - ๖๑ ๓๐ ๔๗ ๓๑ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๔๔ ๒๐.๖๖ 
คอมพิวเตอร์๔ ๒๑๓ - ๓๗ ๔๐ ๓๗ ๑๘ ๕๑ ๑๙ ๑๑ ๘๑ ๓๘.๐๓ 
ดนตรี-นาฏศิลป์๔ ๒๑๓ - - - ๓ ๒๕ ๓๗ ๒๙ ๑๑๘ ๑๘๔ ๘๖.๓๘ 
ประวัติศาสตร์๔ ๒๑๓ - ๒๗ ๒๐ ๔๑ ๔๖ ๓๒ ๒๘ ๑๘ ๗๘ ๓๖.๖๒ 
หน้าที่พลเมือง ๔ ๒๑๓ - ๑๐ ๖ ๕ ๑๑ ๑๘ ๑๐ ๑๕๓ ๑๘๑ ๘๔.๙๘ 
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน
๔ ๒๑๓ - 

๕๔ ๔๑ ๓๑ ๒๑ ๑๕ ๑๗ ๓๔ 
๖๖ ๓๐.๙๙ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๔ ๒๑๓ - ๑๐ ๒๐ ๒๖ ๔๖ ๔๑ ๓๑ ๓๙ ๑๑๑ ๕๒.๑๑ 
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๕๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๕ ๒๒๖ - - ๑ ๕ ๒๐ ๔๓ ๓๙ ๙๒ ๑๗๔ ๗๖.๙๙ 
คณิตศาสตร์๕ ๒๒๖ - ๔ ๒๖ ๕๗ ๔๘ ๖๘ ๒๑ ๒ ๙๑ ๔๐.๒๗ 
วิทยาศาสตร์๕ ๒๒๖ - ๑๖ ๓๙ ๕๕ ๔๓ ๒๕ ๙ ๕ ๓๙ ๑๗.๒๖ 
สังคมศึกษา ฯ๕ ๒๒๖ - ๑๕ ๔๑ ๔๐ ๓๔ ๒๙ ๓๒ ๙ ๗๐ ๓๐.๙๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๒๒๖ - ๑ ๑ ๓ ๑๐ ๒๙ ๘๖ ๘๑ ๑๙๖ ๘๖.๗๓ 
ทัศนศิลป์๕ ๒๒๖ - ๒ ๗ ๔ ๕ ๑๐ ๓๔ ๑๐๕ ๑๔๙ ๖๕.๙๓ 
การงานอาชีพฯ๕ ๒๒๖ - ๔ ๑๐ ๑๙ ๓๘ ๕๒ ๔๓ ๔๘ ๑๔๓ ๖๓.๒๗ 
ภาษาต่างประเทศ๕ ๒๒๖ - ๕๔ ๑๑ ๑๓ ๒๗ ๒๑ ๒๕ ๑๔ ๖๐ ๒๖.๕๕ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๒๒๖ - ๑๑ ๒๒ ๓๘ ๕๕ ๔๓ ๒๕ ๒๗ ๙๕ ๔๒.๐๔ 
คอมพิวเตอร์๕ ๒๒๖ - ๒ ๙ ๒๖ ๓๑ ๔๙ ๔๓ ๖๖ ๑๕๘ ๖๙.๙๑ 
ดนตรี-นาฏศิลป์๕ ๒๒๖ - - - - - ๓ ๕๑ ๑๕๙ ๒๑๓ ๙๔.๒๕ 
ประวัติศาสตร์๕ ๒๒๖ - ๑๓ ๓๕ ๔๔ ๒๓ ๓๗ ๔๑ ๑๓ ๙๑ ๔๐.๒๗ 
หน้าที่พลเมือง ๕ ๒๒๖ - - ๑ ๔ ๕ ๑๓ ๑๑ ๑๙๒ ๒๑๖ ๙๕.๕๘ 
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน
๕ ๒๒๖ - 

๑๒ ๓๔ ๓๑ ๓๔ ๑๖ ๒๗ ๕๑ 
๙๔ ๔๑.๕๙ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ ๒๒๖ - ๒๐ ๒๔ ๑๘ ๓๕ ๒๖ ๑๘ ๗๐ ๑๑๔ ๕๐.๔๔ 
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๕๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๖ ๒๑๖ - ๖ ๘ ๗ ๓๗ ๕๑ ๓๙ ๖๘ ๑๕๘ ๗๓.๑๕ 
คณิตศาสตร์๖ ๒๑๖ - ๑๗ ๑๐ ๒๓ ๓๑ ๔๗ ๕๗ ๓๑ ๑๓๕ ๖๒.๕๐ 
วิทยาศาสตร์๖ ๒๑๖ - ๓๙ ๒๒ ๒๘ ๓๒ ๔๓ ๒๒ ๓๐ ๙๕ ๔๓.๙๘ 
สังคมศึกษา ฯ๖ ๒๑๖ - ๒๕ ๑๖ ๒๘ ๔๕ ๕๔ ๔๒ ๖ ๑๐๒ ๔๗.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๒๑๖ - ๑๒ ๕ ๑๕ ๑๕ ๒๔ ๖๒ ๘๓ ๑๖๙ ๗๘.๒๔ 
ทัศนศิลป์๖ ๒๑๖ - - ๑๓ ๑๓ ๒๕ ๓๓ ๖๒ ๗๐ ๑๖๕ ๗๖.๓๙ 
การงานอาชีพฯ๖ ๒๑๖ - ๒๐ ๑๕ ๒๖ ๓๑ ๔๒ ๓๘ ๔๔ ๑๒๔ ๕๗.๔๑ 
ภาษาต่างประเทศ๖ ๒๑๖ - ๒๐ ๑๒ ๒๑ ๘๖ ๔๓ ๑๖ ๑๘ ๗๗ ๓๕.๖๕ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖ ๒๑๖ - ๔๗ ๘ ๑๕ ๒๕ ๓๔ ๔๐ ๔๗ ๑๒๑ ๕๖.๐๒ 
คอมพิวเตอร์๖ ๒๑๖ - ๑๗ ๒๐ ๒๓ ๓๑ ๔๗ ๕๗ ๓๑ ๑๓๕ ๖๒.๕๐ 
ดนตรี-นาฏศิลป์๖ ๒๑๖ - ๑ ๓ ๒๒ ๓๗ ๑๒ ๑๔ ๑๒๗ ๑๕๓ ๗๐.๘๓ 
ประวัติศาสตร์๖ ๒๑๖ - ๔๒ ๒๔ ๒๗ ๓๑ ๔๔ ๔๑ ๗ ๙๒ ๔๒.๕๙ 
หน้าที่พลเมือง ๖ ๒๑๖ - - - - ๙ ๘ ๘ ๑๙๑ ๒๐๗ ๙๕.๘๓ 
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน
๖ ๒๑๖ - 

๓๔ ๒๔ ๒๖ ๒๒ ๒๑ ๑๔ ๗๕ ๑๑๐ ๕๐.๙๓ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๖ ๒๑๖ - ๔๔ ๓๓ ๒๖ ๓๑ ๒๓ ๑๙ ๔๐ ๘๒ ๓๗.๙๖ 
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ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด6

แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559



 
๕๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๑ ๑๐๖ - - ๖ ๒๗ ๒๙ ๒๙ ๑๓ ๒ ๔๔ ๔๑.๕๑ 
คณิตศาสตร์๑ ๑๐๖ - ๗ ๖ ๑๔ ๒๓ ๑๘ ๑๓ ๒๑ ๕๒ ๔๙.๐๖ 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ ๑๐๖ - ๒๔ ๑๕ ๑๐ ๔ ๔ ๓ ๔ ๑๑ ๑๐.๓๘ 
พระพุทธศาสนา๑ ๑๐๖ - - - ๙ ๓๔ ๒๗ ๒๓ ๑๓ ๖๓ ๕๙.๔๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑๐๖ - - - - - ๒ ๖ ๙๘ ๑๐๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ๑ ๑๐๖ - - - ๑ ๒ ๖ ๘ ๘๒ ๙๖ ๙๐.๕๗ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑ ๑๐๖ - - - - ๑ - - ๑๐๕ ๑๐๕ ๙๙.๐๖ 
ภาษาต่างประเทศ๑ ๑๐๖ - ๑๒ ๙ ๒๓ ๑๘ ๑๘ ๑๔ ๑๒ ๔๔ ๔๑.๕๑ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑๐๖ - ๔๗ ๕ ๑๑ ๑๐ ๔ ๓ ๑๘ ๒๕ ๒๓.๕๘ 
เสรมิทักษะการอ่านเขยีน๑ ๑๐๖ - ๔ ๔ ๒๒ ๒๖ ๓๑ ๑๖ ๓ ๕๐ ๔๗.๑๗ 
เคมีพื้นฐาน๑ ๑๐๖ - ๑๐ ๒๘ ๓๖ ๒๓ ๑ - - ๑ ๐.๙๔ 
ชีวะพื้นฐาน๑ ๑๐๖ - ๒ ๙ ๒๐ ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๘ ๕๔ ๕๐.๙๔ 
ฟิสิกส๑์ ๑๐๖ - ๒๗ ๑๘ ๑๓ ๕ ๓ ๖ ๖ ๑๕ ๑๔.๑๕ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๑๐๖ - ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๑๒ ๗๐ ๘๘ ๘๓.๐๒ 
ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๑๐๖ - - - ๒ ๓๒ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๗๒ ๖๗.๙๒ 
ทักษะภาษาต่างประเทศ๑ ๑๐๖ - ๑๑ ๑๑ ๒๑ ๑๘ ๑๙ ๑๓ ๑๓ ๔๕ ๔๒.๔๕ 
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การงานอาชีพและ…
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เสริมทักษะการอ่านเขียน1
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๕๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๒ ๑๐๒ - ๓ ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๓ ๓๒ ๑๗ ๗๒ ๗๐.๕๙ 
คณิตศาสตร์๒ ๑๐๒ - ๒๙ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๓ ๒๓ ๓๖ ๓๕.๒๙ 
ฟิสิกส๒์ ๑๐๒ - ๔๘ ๕ ๑๔ ๗ ๗ ๗ ๑๑ ๒๕ ๒๔.๕๑ 
ภูมิศาสตร์  ๑๐๒ - ๒ ๑ ๑๘ ๒๕ ๒๘ ๒๑ ๗ ๕๖ ๕๔.๙๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๑๐๒ - - - - ๒ ๙ ๕๑ ๔๐ ๑๐๐ ๙๘.๐๔ 
ศิลปะ๒ ๑๐๒ - - ๑ ๕ ๕ ๒ ๖ ๘๒ ๙๐ ๘๘.๒๔ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑๐๒ - ๒๙ ๑๑ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๓ ๒๓ ๓๖ ๓๕.๒๙ 
การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี ๑๐๒ - ๑๐ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๑๔ ๙ ๔ ๒๗ ๒๖.๔๗ 
เสรมิทักษะการอ่าน - เขียน ๒ ๑๐๒ - ๑๐ ๑๓ ๘ ๑๐ ๒๔ ๗ ๓๐ ๖๑ ๕๙.๘๐ 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑๐๒ - ๑๓ ๒๐ ๒๒ ๙ ๑๓ ๑๔ ๑๑ ๓๘ ๓๗.๒๕ 
เคมี๑ ๑๐๒ - ๓๒ ๒๗ ๑๙ ๑๕ ๗ ๑ - ๘ ๗.๘๔ 
ชีววิทยา๑ ๑๐๒ - - ๕ ๓๖ ๓๓ ๑๖ ๙ ๓ ๒๘ ๒๗.๔๕ 
หน้าท่ีพลเมือง๒ ๑๐๒ - - ๑ ๖ ๕ ๑๒ ๒๓ ๕๕ ๙๐ ๘๘.๒๔ 
ประวัติศาสตร์ไทย๒ ๑๐๒ - - ๓ ๑๗ ๒๒ ๓๓ ๑๘ ๙ ๖๐ ๕๘.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ๒ ๑๐๒ - - ๑๔ ๓๓ ๑๗ ๒๐ ๙ ๙ ๓๘ ๓๗.๒๕ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๒ ๑๐๒ - ๑๖ ๑๖ ๑๑ ๑๘ ๑๒ ๑๖ ๑๓ ๔๑ ๔๐.๒๐ 
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เคมี1
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๕๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๓ ๙๐ - ๔ ๖ ๑๓ ๓๒ ๒๔ ๘ ๒ ๓๔ ๓๗.๗๘ 
คณิตศาสตร๓์ ๙๐ - ๑๕ ๘ ๒๐ ๑๑ ๑๕ ๘ ๑๒ ๓๕ ๓๘.๘๙ 
ธรณีวิทยา๑ ๙๐ - ๒ ๒๑ ๓๕ ๒๑ ๘ ๒ - ๑๐ ๑๑.๑๑ 
ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๙๐ - - ๔ ๑๔ ๒๐ ๒๙ ๑๖ ๗ ๕๒ ๕๗.๗๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๙๐ - - - - ๑ ๑ ๓๕ ๕๓ ๘๙ ๙๘.๘๙ 
ศิลปะ  ๓ ๙๐ - - - ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๔๓ ๖๗ ๗๔.๔๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ ๙๐ - ๒ ๒ ๑๒ ๑๕ ๙ ๑๑ ๓๗ ๕๗ ๖๓.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ๓ ๙๐ - ๒ ๑๕ ๒๙ ๑๕ ๑๙ ๕ ๕ ๒๙ ๓๒.๒๒ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ ๙๐ - ๓๑ ๑๐ ๑๘ ๔ ๑๐ ๕ ๑๐ ๒๕ ๒๗.๗๘ 
ประวัติวรรณคดี๑ ๙๐ - ๑ ๕ ๑๕ ๒๑ ๒๖ ๑๕ ๗ ๔๘ ๕๓.๓๓ 
ฟิสิกส์๓ ๙๐ - ๕๑ ๒๓ ๑๐ ๓ ๒ - - ๒ ๒.๒๒ 
เคมี๒ ๙๐ - ๓๒ ๑๒ ๑๘ ๑๗ ๘ ๑ ๑ ๑๐ ๑๑.๑๑ 
ชีววิทยา๒ ๙๐ - ๖ ๑๑ ๓๓ ๑๗ ๑๘ ๔ ๑ ๒๓ ๒๕.๕๖ 
หน้าที่พลเมือง ๒ ๙๐ - - - ๔ ๔ ๘ ๑๕ ๕๙ ๘๒ ๙๑.๑๑ 
พระพุทธศาสนา ๓ ๙๐ - - ๒ ๙ ๒๓ ๔๒ ๘ ๖ ๕๖ ๖๒.๒๒ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๓ ๙๐ - ๔ ๒๒ ๒๓ ๑๕ ๑๓ ๘ ๕ ๒๖ ๒๘.๘๙ 
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๕๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๔ ๘๘ - - ๒ ๕ ๙ ๒๓ ๒๗ ๒๒ ๗๒ ๘๑.๘๒ 
คณิตศาสตร๔์ ๘๘ - ๒๐ ๑๖ ๑๐ ๑๐ ๗ ๙ ๑๑ ๒๗ ๓๐.๖๘ 
ฟิสิกส์๔ ๘๘ - ๕๘ ๑๑ ๗ ๕ ๔ ๑ ๒ ๗ ๗.๙๕ 
หน้าที่พลเมือง ๘๘ - - - - - ๘ ๙ ๗๑ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๘๘ - - - - - ๑ ๑๗ ๗๐ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ๔ ๘๘ - - ๑ ๓ ๖ ๑๐ ๑๕ ๔๙ ๗๔ ๘๔.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ๔ ๘๘ - - ๕ ๓๔ ๓๕ ๑๐ ๒ ๒ ๑๔ ๑๕.๙๑ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๘๘ - ๒๖ ๗ ๗ ๙ ๑๓ ๑๓ ๑๑ ๓๗ ๔๒.๐๕ 
การสร้างงานแอนนิเมชั่น๒ ๘๘ - ๒ ๖ ๘ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๒ ๕๗ ๖๔.๗๗ 
ประวัติวรรณคดี๒ ๘๘ - ๒ ๑ ๕ ๖ ๑๐ ๑๕ ๔๘ ๗๓ ๘๒.๙๕ 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๘๘ - - ๒ ๑๕ ๒๗ ๒๓ ๑๖ ๕ ๔๔ ๕๐.๐๐ 
เคมี๓ ๘๘ - ๑๙ ๑๓ ๒๑ ๑๑ ๑๐ ๗ ๕ ๒๒ ๒๕.๐๐ 
ชีววิทยา๓ ๘๘ - ๑ ๒๐ ๔๖ ๑๔ ๖ - ๑ ๗ ๗.๙๕ 
หน้าที่พลเมือง๓ ๘๘ - - - - - ๘ ๙ ๗๑ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประวัติศาสตร์สากล๒ ๘๘ - ๑ ๕ ๖ ๒๑ ๒๔ ๒๔ ๗ ๕๕ ๖๒.๕๐ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๔ ๘๘ - ๙ ๑๒ ๒๒ ๒๒ ๑๖ ๒ ๕ ๒๓ ๒๖.๑๔ 
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๕๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๕ ๗๓ - ๒ ๖ ๔ ๙ ๓๐ ๑๕ ๗ ๕๒ ๗๑.๒๓ 
ฟิสิกส์๕ ๗๓ - ๓๔ ๑๕ ๑๐ ๖ - ๖ - ๖ ๘.๒๒ 
เศรษฐศาสตร ์ ๗๓ - - ๒ ๓ ๕ ๒๓ ๒๓ ๑๗ ๖๓ ๘๖.๓๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๗๓ - - - - - - ๑๑ ๖๒ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ๕ ๗๓ - - - - ๕ ๑๔ ๑๐ ๓๘ ๖๒ ๘๔.๙๓ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๗๓ - - - ๒ ๕ ๕ ๑๐ ๔๙ ๖๔ ๘๗.๖๗ 
ภาษาอังกฤษ๕ ๗๓ - ๕ ๒๓ ๓๒ ๕ ๖ ๑ ๑ ๘ ๑๐.๙๖ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ ๗๓ - ๒๑ ๑๙ ๔ ๗ ๕ ๕ ๘ ๑๘ ๒๔.๖๖ 
หลักภาษาไทย ๗๓ - ๒ ๔ ๑๓ ๒๘ ๑๗ ๘ ๑ ๒๖ ๓๕.๖๒ 
เคมี๔ ๗๓ - ๑๗ ๑๗ ๒๓ ๑๖ - - - ๐ ๐.๐๐ 
ชีววิทยา๔ ๗๓ - - ๑๒ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๓ ๓ ๒๕ ๓๔.๒๕ 
หน้าที่พลเมือง๔ ๗๓ - - - - ๒ ๗ ๑๑ ๕๓ ๗๑ ๙๗.๒๖ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๕ ๗๓ - ๓ ๘ ๒๒ ๒๐ ๙ ๖ ๕ ๒๐ ๒๗.๔๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑ ๗๓ - - ๑ ๕ ๒๑ ๒๔ ๑๓ ๙ ๔๖ ๖๓.๐๑ 
 

 

71.23

8.22

86.30

100.00

84.93

87.67

10.96

24.66

35.62

0.00

34.25

97.26

27.40

63.01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย5

ฟิสิกส์5

เศรษฐศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา5

ศิลปะ5

การงานอาชีพและ…

ภาษาอังกฤษ5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5

หลักภาษาไทย

เคม4ี

ชีววิทยา4

หน้าที่พลเมือง4

ทักษะภาษาอังกฤษ5

ภาษาอังกฤษเพื่อการ…

แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559



 
๖๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย๖ ๗๓ - - - ๑๐ ๑๔ ๒๖ ๑๗ ๖ ๔๙ ๖๗.๑๒ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ ๗๓ - ๒๕ ๒๐ ๑๐ ๘ ๔ ๓ ๓ ๑๐ ๑๓.๗๐ 
ฟิสิกส์๖ ๗๓ - ๔๑ ๑๖ ๑๓ ๑ - - ๒ ๒ ๒.๗๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๗๓ - - - - - - ๑๐ ๖๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ  ๖ ๗๓ - - ๑ ๗ ๑๔ ๑๑ ๑๐ ๓๐ ๕๑ ๖๙.๘๖ 
ภาษาอังกฤษ๖ ๗๓ - - ๑ ๓๕ ๒๙ ๕ ๓ - ๘ ๑๐.๙๖ 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์๒ ๗๓ - ๓ ๑๐ ๒๐ ๑๓ ๑๓ ๕ ๙ ๒๗ ๓๖.๙๙ 
วรรณกรรมปัจจุบัน ๗๓ - - - ๔ ๑๒ ๒๖ ๒๓ ๘ ๕๗ ๗๘.๐๘ 
เคมี๕ ๗๓ - ๗ ๑๐ ๑๔ ๒๒ ๑๕ ๔ ๑ ๒๐ ๒๗.๔๐ 
ชีววิทยา๕ ๗๓ - - ๑ ๑๖ ๓๓ ๑๒ ๙ ๒ ๒๓ ๓๑.๕๑ 
กฎหมาย ๗๓ - - ๕ ๒๓ ๓๑ ๑๓ ๑ - ๑๔ ๑๙.๑๘ 
อาเซียนศึกษา ๗๓ - - ๑๐ ๒๑ ๒๔ ๑๕ ๓ - ๑๘ ๒๔.๖๖ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๖ ๗๓ - - ๑๐ ๑๔ ๑๙ ๒๐ ๘ ๒ ๓๐ ๔๑.๑๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ ๗๓ - - ๑ ๕ ๒๘ ๓๗ ๑ ๑ ๓๙ ๕๓.๔๒ 
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๖๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ ๒๕๕๘ 

(๒๔๔คน) 
ร้อยละ 

๒๕๕๙ 
(๓๐๕คน) 

ร้อยละ 

๖๑ ภาษาไทย ๒๔๔ ๕๓.๙๕ ๓๐๕ ๕๖.๗๘ ๒.๘๓ 
๖๒ สังคมศึกษา ศาสนา ๒๔๔ ๕๒.๕๓ ๓๐๕ ๔๙.๒๐ -๓.๓๓ 
๖๓ ภาษาอังกฤษ ๒๔๔ ๕๓.๕๒ ๓๐๕ ๔๕.๓๕ -๘.๑๗ 
๖๔ คณิตศาสตร์ ๒๔๔ ๔๙.๙๔ ๓๐๕ ๔๕.๐๓ -๔.๙๑ 
๖๕ วิทยาศาสตร์ ๒๔๔ ๔๙.๙๔ ๓๐๕ ๔๓.๘๘ -๖.๐๖ 

เฉลี่ยรวม - ๕๒.๐   ๔๘.๐๕ -๓.๙๓ 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ ๒๕๕๘ 

(๒๓๗คน) 
ร้อยละ 

๒๕๕๙ 
(๒๑๖คน) 

ร้อยละ 

๙๑ ภาษาไทย ๒๓๗ ๔๓.๐๗ ๒๑๖ ๔๖.๐๗ ๓.๐๐ 
๙๒ สังคมศึกษา ศาสนา ๒๓๗ ๔๖.๓๕ ๒๑๖ ๕๐.๒๐ ๓.๘๕ 
๙๓ ภาษาอังกฤษ ๒๓๗ ๓๒.๖๔ ๒๑๖ ๓๔.๐๖ ๑.๔๒ 
๙๔ คณิตศาสตร์ ๒๓๗ ๓๓.๒๐ ๒๑๖ ๓๐.๘๓ -๒.๓๗ 
๙๕ วิทยาศาสตร์ ๒๓๗ ๓๘.๔๗ ๒๑๖ ๓๔.๕๑ -๓.๙๖ 

เฉลี่ยรวม - ๓๘.๗๕   ๓๙.๑๓ ๐.๓๙ 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ ๒๕๕๘ 

(๗๔คน) 
ร้อยละ 

๒๕๕๙ 
(๗๓คน) 

ร้อยละ 

๐๑ ภาษาไทย ๗๔ ๔๘.๗๐ ๗๓ ๕๑.๖๕ ๒.๙๕ 
๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา ๗๔ ๓๙.๘๒ ๗๓ ๒๑.๖๔ -๑๘.๑๘ 
๐๓ ภาษาอังกฤษ ๗๔ ๒๔.๐๘ ๗๓ ๓๔.๙๐ ๑๐.๘๒ 
๐๔ คณิตศาสตร์ ๗๔ ๒๗.๕๐ ๗๓ ๓๐.๕๕ ๓.๐๕ 
๐๕ วิทยาศาสตร์ ๗๔ ๓๕.๒๔ ๗๓ ๒๖.๙๕ -๘.๒๙ 

เฉลี่ยรวม  ๓๕.๐๗   ๓๓.๑๔ -๑.๙๓ 
 
 
 
 
 



 
๖๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี๑ ๒๙๖ ๒๘๓ ๑๓ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๒ ๒๙๖ ๒๙๖ - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๙๓ ๕๐ ๒๔๓ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๔ ๒๙๒ ๑๔๐ ๑๔๗ ๕ - 
ประถมศึกษาปีท่ี๕ ๒๘๘ ๒๘๘ - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๖ ๓๐๕ ๑๔๙ ๑๕๖ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘๒ - ๑๖๙ ๑๓ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๑๓ ๙๐ ๑๐๕ ๑๘ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๑๖ ๒๑๖ - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๒ - ๑๐๒ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๘ ๓๕ ๒๒ ๓๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๓ ๑๒ ๒๑ ๔๐ - 

รวม ๒,๖๔๔ ๑,๕๕๙ ๙๗๘ ๑๐๗ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๘.๙๖ ๓๖.๙๙ ๔.๐๕ - 

๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๙๖ ๗๙ ๒๑๗ - - 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๒๙๖ ๑๕๘ ๑๓๘ - - 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๒๙๓ ๕๔ ๒๓๘ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๒๙๒ ๖๖ ๒๑๔ ๑๒ - 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๒๘๘ ๑๘๙ ๙๖ ๓ - 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๓๐๕ ๑๔๖ ๑๕๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘๒ ๕๘ ๑๒๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๑๓ ๗๗ ๙๖ ๓๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ - ๑๙๒ ๒๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๒ - ๑๐๒ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๘ - ๘๘ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๓ - ๖๔ ๙ - 

รวม ๒,๖๔๔ ๘๒๗ ๑,๗๒๘ ๘๓ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๓๑.๒๘ ๖๕.๓๖ ๓.๑๔ - 



 
๖๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๙๖ ๒๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๒๙๖ ๒๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๒๙๓ ๒๙๓ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๒ ๒๙๒ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๘ ๒๘๘ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๓๐๕ ๓๐๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘๒ ๑๘๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๑๓ ๒๑๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ ๒๑๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๒ ๑๐๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๘ ๘๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๓ ๗๓ ๐ 

รวม ๒,๖๔๔ ๒,๖๔๔ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐     

๘. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ด้าน 
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๕๖ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด  มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๐๕ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๗๗ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๘๑ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดเีดน่ ด้านผล

การเรยีนดีประจ าปีการศึกษา๒๕๕๙ 
- 

รางวัลยอดเยี่ยมการวาดภาพ ปากช่องของ
ฉัน ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

โครงการ KID CAN DO ครั้งท่ี ๔ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
เนื่องในวันภาษาไทย ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยา 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุเยาชนดีเด่น  ชมรมผูส้ื่อข่าวหนังสือพิมพ์และ
โทรศัทน์ จังหวัดนครราชสีมา 

ได้รับยันต์มหาธงชัย เด็กอัจฉริยะพูดได้ ๑๐ 
ภาษา 

นายวิเชียร จันทรโณชัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ได้รับโลเ่ชิดชูเกียรติเยาวชนดเีด่นของ
โรงเรียนและสังคมไทย 

บาทหลวงจักรี พันธ์สมบตั ิ

โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยา 
โล่ประกาศเกยีรติคณุเยาวชนดีเดน่ ชมรมผูส้ื่อข่าวหนังสือพิมพ์และ

โทรทัศน์จังหวัดนครราชสมีา 
รางวัลนักเรยีนพระราชทานระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

เด็กหญิงชลสิา  สง่าประโคน ผ่านการคดัเลือกเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์(สสวท) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ วิชาวิทยาศาสตร ์

ส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ(สสวท) 

รางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจ าปี 
๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
นครราชสมีาเขต ๔ 

ท าคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ได้ ๑๐๐ คะแนน 

- 

เด็กชายรัฐกร  ชาวสวน 

เด็กหญิงพลอยวรินทร์  นวลจันทร ์

เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอนจันทร ์

รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบรูณาการความรู้ใคณจิ
ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี๖๖ 

จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย 
เด็กหญิงปิยะวรรณ  วิชัยสุทธ์ิ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัดวาดภาพ

ลายเส้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี๖๖ 

จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย 
เด็กหญิงธนัญญา  เศษจันทึก 

เด็กหญิงกัลยรตัน์  ชมพูพาน 
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี๖๖ 

จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย 
เด็กชายศุภกฤษ  แสนเมือง 

เด็กหญิงสุนิสา  ศักดิเ์จริยญเกียรติ 
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้าง
การ์ตูนแอนนิเมชั่น 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี๖๖ 

จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย 
  
 

 



 
๖๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงศศีระ หะยี่มะแช รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลง

พระราชนพินธ์(หญิง) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานวนัการศึกษาเอกชนและแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดบั ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
๔ 

เด็กหญิงภาวินี รักการดี รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลง
พระราชนพินธ์(หญิง) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

เด็กหญิงนภัสสร ตาแดง 
เด็กชายธราภูม ิ ดวงนิล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมไทย รางวัลเหรียญทอง การเล่านทิาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาปทีี่๔-
๖ 

เด็กหญิงอรนลิน รัตนาทร 
เด็กหยิงจิรนันท ์ ฉิมพาล ี
เด็กหญิงประภัสสร อ่อนศรี 
เด็กหญิงกชพร เปรมปรุงวิทย ์
เด็กชายชายแดน บุญมา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวด
บทพระคาถา ๑๐ ทิศ  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เด็กชายภรัณ  ขาวสุวรรณ 
เด็กชายธนโชต ิ ศรีกุลพล 

รางวัลเหรียญเงิน การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

เด็กหญิงพรสรัญย์การย์  ใจเสือ 
เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  เรศสันเทยีะ 

รางวัลเหรียญเงิน การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เด็กชายมานิตย ์ การบรรจง 
เด็กชายนิธิศ  พุ่มห่าน 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันใช้
โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เด็กหญิงจิรัชญา วิสูตรศักดิ์ 
เด็กหญิงณฐิตา กิ่งจ าปา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

เด็กชายภควัต  ภักดีศรี 
เด็กหญิงณัฐชญา พิมพ์ตัน 
เด็กชายพีรกฤต ข าอุปถัมภ์ 

รางวัลเหรียญทอง การปั้นดนิน้ ามัน 
ระดับอนุบาล ๒-๓ 

เด็กหญิงวิชญาดา วงษ์สะอาด รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพ
ระบายสี ระดับอนบุาล ๒-๓ 

เด็กหญิงเขมิสรา บุญม ี รางวัลเหรียญเงิน การวาดภาพ
ระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที ่๔-
๖ 

เด็กหญิงชนิดา   เตียศิริกิจเจริญ รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพ
ระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
 



 
๖๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงธัญจิรา วุฒิเจริญภูรี 
เด็กหญิงปุณยาพร บุตรศรีภูมิ 
เด็กชายณัฐภัทร มาฆะ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ตอนปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ ป.๑-๓ 

งานวนัการศึกษาเอกชนและแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดบั ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
๔ 

เด็กหญิงณัฐณิชา เร่ียวแรง 
เด็กหญิงกุลิสรา อินทร์แพง 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ตอนปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงธนาภา คุ้มอ่ิม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
Spelling Bee ระดับ ป.๔-๖ 

นางสาวอานิต้า มะลิวลัย์ จัสมนิ
โกห์ล 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
Spelling Bee ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงทิพย์เกษรจันทรมนตรี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาอังกฤษ  
ระดับอนุบาล๒-๓ 

เด็กหญิงมิ่งกมล ต้นสาร ี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาอังกฤษ ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงโสภิธาดา เรืองวิโรจนกลุ รางวัลเหรียญเงิน การคัดลายมอื
ภาษาอังกฤษ Handwriting  
ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงกุลปรียา อยู่เจริญ 
เด็กหญิงกัลป์ยกร วงค์วนิชโยธิน 
เด็กหญิงปาลิตา เลาหวิณิช 

รางวัลเหรียญทอง การเพ้นท์กระ
ถามดินเผา ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงเจนนิสา สุทธิโอฬาร 
เด็กหญิงพัชรพร ดุษฏีพงษ ์
เด็กชายศุภกร  มีเงิน 

รางวัลเหรียญทอง การเพ้นท์กระ
ถามดินเผา ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีวารี 
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรีพรม 
เด็กหญิงชลลดา มีก าปัง 

รางวัลเหรียญทอง การเพ้นท์กระ
ถามดินเผา ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงศศิพร สมบูรณ ์ รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื
ภาษาไทย ระดบั อ.๒-๓ 

เด็กหญิงมนัญชญา เนินกลาง รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื
ภาษาไทย ระดบั ป.๑-๓ 

เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์ รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื
ภาษาไทย ระดบั ป.๔-๖ 

นางสาวปิยะวรรณ วิชัยสุทธิ ์ รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื
ภาษาไทย ระดบั ม.๑-๓ 

เด็กหญิงภัทรดา คงชาญศิร รางวัลเหรียญทอง การเขียนตามค า
บอกภาษาไทย ระดบั ป.๑-๓ 

เด็กหญิงภัทรญา นามบญุลา รางวัลเหรียญทองแดง การเขียน
ตามค าบอกภาษาไทย ระดบั ป.๔-๖ 

 



 
๖๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปิยวัฒน ์  แก้มสี  
เด็กหญิงศรัญญา กลิ่นถือศิล 
เด็กหญิงลักษิกา ลัดด ี

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
พิชิตหอคอย ระดับ ม.๑-๓ 

งานวนัการศึกษาเอกชนและแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดบั ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
๔ 

เด็กหญิงบุณยานชุ เกตุสกุล 
เด็กชายพลาธิป สวัสดิ์สงิห์ 

รางวัลเหรียญทอง การตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงนวินดา ก าจรเวทย์ 
เด็กชายรุจิภาส     เพิ่มพรพิพฒัน์ 

รางวัลเหรียญเงิน การตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงชนกานต ์ สว่างดาว 
เด็กชายจิราย ุ จิตรประเสริฐ 

รางวัลเหรียญทอง การตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงเกวลิน แววโคกสูง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคิดเลข
เร็ว ระดับ อ.๒-๓ 

เด็กชายพิสิษฐธ์ัญ ศุภรณ์พานิช รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับ ป.๑ 

เด็กหญิงณิชาบูล ไพบูลย์วงค ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคดิเลข
เร็ว ระดับ ป.๓ 

เด็กหญิงชาลิสา สง่าประโคน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับ ป.๖ 

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โควินทเศรษฐ ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคดิเลข
เร็ว ระดับ ม.๑ 

เด็กชายธนาดล ช่ าชอง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับ ม.๒ 

เด็กหญิงวจีเพชร สุธรรมโกศล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับ ม.๓ 

เด็กชายสรวิชญ ์ ชุณห์วิจิตรา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกม
๒๔ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กชายปัณณวชิญ ์ เกษมพร
เด็กหญิงเกวลิน แววโคกสูง 
เด็กหญิงปวริศา ศรีสัมพันธ ์
เด็กหญิงทิพย์เกสร จันทรมนตร ี
เด็กหยิงศรียา  แน่นพิมาย 

รางวัลชมเชย ระดับอนุบาล ๓ 
การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมป์
ประเทศไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

บริษัท PAMA THAILAND 

เด็กหญิงพรีศาธิปดิ ์ ศักย์ควรแถลง 
เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ ศุภรณ์พานิช 
 

รางวัลชมเชย ระดับ ป.๑ การ
แข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมปป์ระเทศ
ไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

เด็กหญิงพิชามญช์ุ บุราณค า รางวัลชมเชย ระดับ ป.๒ การ
แข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมปป์ระเทศ
ไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

เด็กชายพลาธิป สวัสดิส์ิงห ์
เด็กหญิงณิชาบูล ไพบูลย์วงค ์
เด็กชายกฤศพิสิฐ ก่อพงศ์ภูริภัค 

รางวัลชมเชย ระดับ ป.๓ การ
แข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมปป์ระเทศ
ไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

 



 
๖๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงพลอยชมพ ู วิสุทธิธารากร 
เด็กหญิงนัชชา  คตขวาน้อย 

รางวัลชมเชย ระดับ ป.๔ การ
แข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมปป์ระเทศ
ไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

บริษัท PAMA THAILAND 
เด็กหญิงอรไพลิน ชิโนรักษ์ รางวัลชมเชย ระดับ ป.๖ การ

แข่งขันคณิตคิดเร็วชิมแชมปป์ระเทศ
ไทยคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 

เด็กหญิงอรนลิน พันธุ์สมบัติ
เด็กหญิงจารุวรรณ เปลื้องทุกข์ 

รองชนะเลิศอันดบั ๒ การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ ๖๖ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ 

เด็กหญิงกัญญาพัชร เอื้อด ารงสริ ิ
เด็กชายณภัทร  เส็งเกี้ยง 
เด็กหญิงนิสา  ผาสุกสม 
เด็กหญิงพิชญ์พิมพ ์ ลิ้มมั่ง 
เด็กหญิงสุกัลยา สกุลทรัพยม์ณ ี

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงดาริษา ทรัพย์พรมราช รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ม.๑-๓ 

นางสาวศิรินภา วงศ์แก้ว รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ม.๔-๖ 

เด็กหญิงนภสัสร ตาแสง
เด็กชายธราภูม ิ ดวงนิล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ระดบั ม.๑-๓ 

นางสาวรัตนา เจนหัตถ ์
นายวีรภัทร จิตภักด ี

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ระดบั ม.๔-๖ 

เด็กหญิงชนิดา เตียศิริกิจเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ระดบั ม.๑-๓ 

นางสาวจิตรกญัญา ทัศน์ธนาวัฒน์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ระดบั ม.๔-๖ 

เด็กหญิงอรณ ี แก้วมณ ี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ระดบั ม.๑-๓ 

เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองมนต์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ 
ม.๑-๓ 

นายวรัญญ ู ไชยทุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.๔-
๖ 

เด็กหญิงศุวิมล เจริญยศ
เด็กหญิงกชกมล นามบุญลา 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ ระดับ 
ม.๑-๓ 

เด็กหญิงปิยะวรรณ วิชัยสุทธ์ิ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัดวาดภาพ
ลายเส้น(Drawing) ระดับ ม.๑-๓ 

 



 
๖๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงกรรณิการ ์ ดอนจันทร ์
เด็กหญิงพลอยวรินทร ์  นวลจันทร์ 
เด็กชายรัฐกร ชาวสวน 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตไ์ป
ประยุกต์ใช้ ระดบั ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ ๖๖ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ 

นางสาวนตวรรณ ไชยโย 
นาวสาวสริิยากร เขื่อนโคกสูง 
นางสาวอภิชยาพร เพ็ญเขตรวิทย ์

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตไ์ป
ประยุกต์ใช้ ระดบั ม.๔-๖ 

นายจักรีวงศ ์ วัฒนสาครศริ ิ รองชนะเลิศอันดบั ๒ การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับ ม.๔-๖ 

เด็กชายศุภกฤษ แสนเมือง 
เด็กหญิงสุนิสา       ศักดิ์เจรญิเกยีรติ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดบั ม.๑-๓ 

เด็กหญิงกัลยรตัน ์ ชมพูพาน 
เด็กหญิงธนัญญา เศษจันทึก 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓ 

นางสาวนภัสสร เที่ยงมงคล 
นายปิยพัทธ ์ เจริญกลู 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๔-๖ 

เด็กหญิงศภุพิชญา มีทอง รองชนะเลิศอันดบั ๑ การแข่งขัน
เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงภาวิณ ี รักการด ี รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงอแมนด้า คริสพ ์ รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงณัฐรัตน ์ กิติศรีวรพันธ์ุ 
นางสาวธนัชพร เพลิดสระน้อย 

รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมอืสื่อ
ภาษาไทย ระดบั ม.๑-๓ 

นางสาวสุภาภรณ ์ กากแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมอืสื่อ
ภาษาไทย ระดบั ม.๔-๖ 

เด็กหญิงอาภสัรา พรมสรุินทร ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับม.๑-๓ 

นางสาววรัญญา เติมด ี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA ระดับม.๔-๖ 

นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน 
นาวสาวมินตรา       จ าปาโคกกรวด 
นางสาววรินทร บุญเทียน 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ปริศนาสรา้งสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับ ม.๔-๖ 

เด็กหญิงวราล ี พรหมพันธ์ุใจ รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันพูดสนุทร
พจน์ภาษาจีน ระดับ ม.๑-๓ 

 
 
 



 
๗๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  เรศสันเทียะ 
เด็กหญิงพรสรณัย์การย์  ใจเสือ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ป.๔-๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กชายนิธิศ พุ่มห่าน 
เด็กชายมานติย ์ การบรรจง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้
โปรแกรมน าเสนอ ระดบั ป.๔-๖ 

เด็กหญิงฉัตรติยา แหวนจันทึก 
เด็กหญิงธัญลักษณ ์ เศรษฐบุตร 
เด็กหญิงพิชชานันท์ จีรพัชร์ภากลู 

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรุ้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงประภารัศม ี ภูมา 
เด็กหญิงปลายฟ้า คูหาทอง 
เด็กหญิงปิยะฉัตร ข าละม้าย 

รางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ
ปฐมวัย 

เด็กหญิงณัฐชญา พิมพ์ตัน 
เด็กชายพีรกฤต ข าอุปถัมภ ์
เด็กชายภควตั ภักดีศร ี

รางวัลเหรียญเงิน การปัน้ดินน้ ามัน 
ระดับปฐมวยั 

เด็กหญิงธัญพร พิโรจน์รตัน ์ รางวัลเหรียญทอง การพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงชัญญาภัค เจียระกุล 
เด็กหญิงณิชาภา บุญลอย 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(๔บท) 
ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงณิชา เจือจันทร ์ รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอืสื่อ
ภาษาไทย ระดบั ป.๔-๖ 

เด็กหญิงจดิาภา สมยาเย็น รางวัลเหรียญทอง การเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงกุลปรีญา อยู่เจริญ 
เด็กหญิงธัญจิรา วุฒิเจริญภูร ี
เด็กหญิงภัทรดา คงชาญศิร ิ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ปริศนาสรา้งภาพวรรณคดีไทย 
ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงชนิกานต ์ แดงประเสริฐ 
เด็กหญิงศริินนภา   อาจภักด ี
เด็กหญิงโศภิษฐ ์ แดงโต 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ปริศนาสรา้งภาพวรรณคดีไทย 
ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงกนกพร โพธิ์หล่าม รางวัลเหรียญทอง การท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงภัทรญา นามบุญลา รางวัลเหรียญเงิน การท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงนวินดา ก าจรเวทย ์
เด็กชายรุจภิาส เพิ่มพรพิพัฒน์ 
เด็กชายสรวิศ ก่อกิจกุศล 

รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖ 

 
 
 
 



 
๗๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงกชพร เปรมปรุงวิทย์ 
เด็กหญิงจรีนันท ์ ฉิมพาล ี
เด็กชายชายแดน บุญมา 
เด็กหญิงณัฐกานต ์ เจียกกลาง 
เด็กหญิงสมฤด ี พงษ์พิมาย 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
เพลงคุณธรรม ป.๔-๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กหญิงศริิลักษณ ์ พิมไทย 
 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงภญิญาพัชร ์ ย้งกระโทก 
 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงอรณิชา เพรชรรตัน ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ซอด้วง ระดับ ป.๑-๖ 

เด็กหญิงอรณิช เพรชรัตน ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ซออู้ ระดับ ป.๑-๖ 

เด็กหญิงชญานุช สุขเพ็ง 
เด็กหญิงณัฐสณิ ี สาเอิ้ง 
เด็กหญิงมธรุิน วงศ์ภัทรฐิต ิ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงศศินดัดา ชุมศร ี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ขิม ๗ หย่อง ระดับ ป.๑-๖ 

เด็กหญิงพอเพียง วงศ์ประภสัสร 
เด็กชายศุภกร มีเงิน 
เด็กหญิงเพียงพอ วงศ์ประภสัสร 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงณภัทร สมยาเย็น รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงอรไพลิน ชิโนรักษ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงกรรณิการ ์ ดอนจันทร ์
เด็กหญิงพลอยวรินทร ์  นวลจันทร์ 
เด็กชายรัฐกร ชาวสวน 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดบั ม.๑-๓ 

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายศุภกฤษ ์ แสนเมือง 
เด็กหญิงสุนิสา      ศักดิ์เจรญิเกียรติ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างการต์ูนแอนิช่ัน ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงกัลยรตัน ์ ชมพูพาน 
เด็กหญิงธนัญญา เศษจันทึก 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงปิยะวรรณ วิชัยสุทธ์ิ 
 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น(Drawing)ระดับ ม.๑-๓ 

 
 
 
 
 



 
๗๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายสรวัชญ ์ ชุณห์วิจิตรา รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 

Spelling Bee ระดับ ป.๑-๓ 

มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัด
นครราชสีมา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอชน ร่วมกับ สมาคม

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายพีรกฤต ข าอุปถัมภ ์
เด็กหญิงณัฐชญา พิมพ์ตัน 
เด็กชายภควตั ภักดีศร ี

รางวัลเหรียญทอง การปั้นดนิน้ ามัน 
ระดับ อนุบาล๑-๓ 

เด็กชายสรวิชญ ์ ชุณห์วิจิตรา รางวัลเหรียญทอง เกม ๒๔ 
ระดับชัน้ ป.๑-๓ 

เด็กชายธนพงศ์ ต้นกระโทก รางวัลเหรียญทอง เกม ๒๔ 
ระดับชัน้ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงศิศรีะ หะยีมะแซ รางวัลเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ระดบั ชัน้ ป.๔-๖ 

เด็กหญิงภาวิณ ี รักการด ี รางวัลเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ระดบั ชัน้ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงภัทรดา คงชาญสิร ิ รางวัลเหรียญทอง เขียนตามค าบอก
ภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.๑-๓ 

เด็กหญิงณิชาบูล ไพบูลย์วงค ์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับ ป.๓ 
เด็กหญิงชาลสิา สง่าประโคน การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับ ป.๖ 
เด็กหญิงวจีเพชร สุธรรมโกศล การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับ ม.๓ 
เด็กหญิงเกวลิน แววโคกสูง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับ อ.๑-

๓ 
เด็กหญิงมนญัชญา เนินกลาง รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื

ภาษาไทย ระดบั ป.๑-๓ 
เด็กหญิงมิ่งกมล ต้นสาร ี รางวัลเหรียญทอง คัดลายมือ

ภาษาอังกฤษ Handwriting ระดับ 
ป.๔-๖ 

เด็กหญิงทิพย์เกสร จันทรมนตร ี รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมอื
ภาษาอังกฤษ ระดับ อนุบาล๑-๓ 

เด็กหญิงกุลสิรา อินทร์แพง 
เด็กหญิงณัฐณิชา เรี่ยวแรง 

รางวัลเหรียญทอง ตอบค าถามสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดบั ป.๔-๖ 

เด็กหญิงบณุยานุช เกตุสกลุ 
เด็กชายพลาธิป สวัสดิส์ิงห ์

รางวัลเหรียญทอง ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๑-๓ 

เด็กชายรุจภิาส เพิ่มพรพิพัฒน์ 
เด็กหญิงนวินดา ก าจรเวทย ์

รางวัลเหรียญทอง ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖ 

นางสาวอามิต้า มะลิวลัย์ จัสมิน
โกห์ล 

รางวัลเหรียญทอง พูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ระดับ ม.๑-
๓ 

เด็กชายธราภูม ิ ดวงนิล 
เด็กหญิงนภสัสร ตาแสง 

รางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย 
ระดับ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงศริิลักษณ ์ พิมไทย รางวัลเหรียญทอง การเล่านทิาน
คุณธรรม ระดับ ป.๑-๓ 



 
๗๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 

 - หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
 - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
ระดับปฐมวัย 

 
 ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๔๖  โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๔๖ 

ช่วงอายุ อายุ ๓-๕ ปี   

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
๑.ด้านร่างกาย ๑.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒.ด้านอารมณ์และ จิตใจ ๒.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ แวดล้อมเด็ก 
๓.ด้านสังคม ๓.ธรรมชาติรอบตัว 
๔.ด้านสติปัญญา ๔.สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ปีละ ๒ ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 หลักสูตรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๘  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนแยกตามระดับชั้น ดังนี้ 
 
ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
-ประวัติศาสตร ์
-ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
-ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง 

หน้าท่ีพลเมือง(เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

คณิตศาสตร ์
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร ์
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
-ประวัติศาสตร ์
 
-ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
-ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๘ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

ศิลปะ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๑,๖๔๐ 

(๔๑ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

หน้าท่ีพลเมือง(เพ่ิมเติม) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 



 
๗๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การจัดการเรียนการสอน 
 
๑. ข้อมูลสาชาวิชาและภาระงานของครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. คณิตศาสตร์ ๑๘ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
๒. วิทยาศาสตร์ ๑๑ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
๓. ภาษาไทย ๑๕ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
๔. ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
๕. สังคมศึกษา ๑๒ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
๖. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๑๔(ชม./สัปดาห์) 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒๓(ชม./สัปดาห์) 
๘. ศิลปะ ๔ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
๙.คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๒(ชม./สัปดาห์) 
๑๐.ดนตรี –นาฎศิลป์ ๓ ๑๙(ชม./สัปดาห์) 
๑๑. แนะแนว ๑ ๖(ชม./สัปดาห์) 
๑๒.ปฐมวัย ๓๒  

รวม ๑๒๗  
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับ จ านวน นร.ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
เตรียมอนุบาลและอนุบาล ๘๕๔ ๑๐๐.๐๐ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๙๖ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๙๗ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๒ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๙ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐๕ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๑๓ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ - 

รวมจ านวนนักเรียน ๓,๕๐๑ ๑๐๐.๐๐ - 
 



 
๗๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. รายช่ือกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
จ านวนนักเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
๑ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ๗๖ ๗๖ 
๒ ชมรมกีฬา ๔๘ ๔๘ 
๓ ชมรมหัตถกรรม ๓๕ ๓๕ 
๔ ชมรมดนตรี ๔๓ ๔๓ 
๕ ชมรม IT ๒๒ ๒๒ 
๖ ชมรมการแสดง ๔๗ ๔๗ 

รวม ๒๗๑ ๒๗๑ 

 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 
๑. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
จ านวน
นักเรียน 

ม.๓ 

สายสามัญ สายอาชีพ 

สพฐ. กศน. เอกชน อปท. รวม รัฐ เอกชน รวม 

๒๒๗ ๖๗ ๘ ๑๒๑ - ๑๙๖ ๑ ๓๐ ๓๑ 

 
๒.  ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ าแนกตามคณะวิชา/สาขา ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

ที ่ คณะวิชา/สาขาวิชา จ านวน(คน) 
๑ วิศวกรรมศาสตร์ ๙ 
๒ วิศวกรรมเคมี ๑ 
๓ เทคโนโลยีอาหาร ๑ 
๔ สาธารณสุขศาสตร์ ๑ 
๕ เทคโนโลยีการจัดการ ๓ 
๖ วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ 
๗ บริหารธุรกิจ ๗ 
๘ การจัดการธุรกิจอาหาร ๑ 
๙ การจัดการโรงเรียนและท่องเที่ยว ๑ 

๑๐ สถาปัตยกรรม ๑ 
๑๑ บัญชี ๒ 
๑๒ นิเทศศาสตร์ ๑ 
๑๓ นิติศาสตร์ ๒ 
๑๔ เทคโนโลยีดิจิตอล ๑ 
๑๕ ทัศนศิลป์ ๑ 
๑๖ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ 
๑๗ พยาบาลศาสตร์ ๒ 



 
๗๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๘ นิเทศศิลป์และการออกแบบ ๑ 
๑๙ ฟิสิกส์ประยุกต์ ๑ 
๒๐ เกษตรศาสตร์ ๑ 
๒๑ ศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ๑ 
๒๒ ศิลปศาสตร์ ๓ 
๒๓ รัฐศาสตร์ ๑ 
๒๔ วิทยาศาสตร์ ๑ 
๒๕ อิเล็กทรอนิกส์ ๑ 
๒๖ การจัดการ ๑ 
๒๗ ธุรกิจการบิน ๒ 
๒๘ ไม่ทราบคณะ/สาขาวิชา ๓ 

รวม ๕๒ 

 

 
 
 
 
 

วิศวกรรมศาสตร์, 9

วิศวกรรมเคมี, 1

เทคโนโลยีอาหาร, 1

สาธารณสุขศาสตร์, 1

เทคโนโลยีการจัดการ, 3

วิทยาศาสตร์การกีฬา, 1

บริหารธุรกิจ, 7

การจัดการธุรกิจอาหาร, 1
การจัดการโรงเรียน
และท่องเที่ยว, 1สถาปัตยกรรม, 1

บัญชี, 2
นิเทศศาสตร์, 1

นิติศาสตร์, 2เทคโนโลยีดิจิตอล, 1

ทัศนศิลป,์ 1
ออกแบบบรรจุภัณฑ์, 1

พยาบาลศาสตร์, 2

นิเทศศิลป์และ
การออกแบบ, 1

ฟิสิกส์ประยุกต์, 1

เกษตรศาสตร์, 1

ศิลปศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร,์ 1

ศิลป
ศาสตร์, 3

รัฐศาสตร์, 1

วิทยาศาสตร์, 1

อิเล็กทรอนิกส์, 1 การจัดการ, 1
ธุรกิจการบิน, 2

แผนภูมิ แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ
แยกตามคณะ/สาขาวิชา



 
๘๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
ที ่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน(คน) 
๑ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVESITY ๑ 

๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๓ 

๓ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๔ 

๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๓ 

๕ มหาวิทยาลัยรังสิต ๓ 

๖ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๓ 

๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒ 

๘ มหาวิทยาลัยนานชาติเอเชียแปซิฟิก ๒ 

๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ 

๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒ 

๑๑ มหาวิทยลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๑ 

๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑ 

๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ๑ 

๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ๑ 

๑๕ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ๑ 

๑๖ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๑ 

๑๗ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๑ 

๑๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ 

๑๙ วิทยาลัยเซนต์หลุย ๒ 

๒๐ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ๑ 

๒๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง ๑ 

๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ๑ 

๒๓ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ๔ 

รวม ๕๒ 

 



 
๘๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAMFORD INTERNATIONAL 
UNIVESITY, 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
13

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน, 3

มหาวิทยาลัยรังสิต, 3

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 3มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2

มหาวิทยาลัยนานชาติเอเชีย
แปซิฟิก, 2

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
2

มหาวิทยลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, 
1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังหัวหิน, 1

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 1

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1

วิทยาลัยเซนต์หลุย, 2

วิทยาลัยเทคนิคลพบุร,ี 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ปากช่อง, 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์
บริหารธุรกิจ, 1

สถาบันปัญญาภิวัฒน์, 4

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ
แยกตามรายชื่อมหาวิทยาลัย



 
๘๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์ การพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.นางณิศภัค นิตไธสง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/ ๖ 
๓.นางพนม ศุภราพงศ ์ การแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไม่ได้นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/ ๒ 
๔.นางสาวชุติวรรณ เชี่ยงเชลงพจน์ การแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไม่ได้นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑,๒/๓ 
๕.นางสาวจันทร์เพ็ญ ด้วงอินทร์ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๖.นางสาวรุ่งรัตน ์ แก้วศรี การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๗.นางจิรวรรณ ค่ าสูงเนิน การแก้ปัญหาการอ่านออกเสยีงค าควบกล้ านักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ,๔/

๓ 
๘.นางสาวนิษฐา ในกระโทก การแก้ปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๙.นางณัฐชยา เนินกลาง  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสะกดค าในวิชาภาษาไทย 
๑๐.นางสาวชาลิดา พรมบรรเทา การแก้ปัญหาการเขียนสะกดค าไมถู่กต้อง 
๑๑.นางมลิวรรณ ์ มั่งสูงเนิน การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑๒.นางสาวธนัชพร เพลิดสระน้อย การใช้จังหวะพัฒนาความจ าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๑๓.นางสาวเดือนฉาย นาด ี การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๔.นางขวัญชนก เกษไธสง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางสาวกลอยใจ ทองตัน การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกมของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 

๒.นางธนัชชา สุขนพศร ี  การหาผลบวกไม่ได้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑/๑ 

๓.นางสาวภัทราภรณ ์ คูณขุนทด การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

๔.นางสาวสุคนทิพย ์ โคตรพันธ ์ การบวกท่ีมีตัวทด และการลบท่ีมกีารกระจายหลัก 

๕.นางสาวอนงศิลป ์ สืบส าราญ การท่องสูตรคณู 

๖.นางสาวอมรา โฮสูงเนิน การใช้แบบฝึกทักษะและการเสรมิแรง 

๗.นางจุฑามาส อ่อนวงษ์ การแก้ปัญหานักเรียนหาผลคูณไมไ่ด ้

๘.นายธนศักดิ ์ ถุงจอหอ ทักษะการท่องสูตรคณู 

๙.นางสาวปรางค์ชม ช่ืนพิมาย การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนจ านวนคละส าหรับนักเรยีนช้ัน ป.๖/๑ 
๑๐.นางสาววิจิตรา พานค า ผลการใช้แบบฝึกเรื่องเลขยกก าลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๑.นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนพหุนามโดยใช้แบบฝกึทักษะ 
๑๒.นางสาวกนกวรรณ พรานไพร การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๓.นางสาวศิริพร บุญทัศน ์ การพัฒนาการสร้างทางเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐาน 
๑๔.นางมารศร ี ภู่พลพิศาล การส ารวจความพึงพอใจในการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๑๕.นางปริชาต ิ โชติเสน การบวก ลบ เศษส่วนท่ีมีส่วนไม่เท่ากัน 
๑๖.นางจตุพร ทองภูบาล การแก้ปัญหาการคณูและหารของอัตราส่วนท่ีเป็นทศนิยมโดยใช้แบบฝึกหัดเสรมิ 
๑๗.นายอนุสรณ ์ หงส์สูงเนิน การแก้ปัญหานักเรียนแกส้มการไม่ได้ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้สมการ 
๑๘.นางวไิล เปรี้ยวประโทก การคูณจ านวนท่ีมีหนึ่งหลัก กับจ านวนที่มีหลายหลักไม่ได ้



 
๘๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๙.นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ การส่งเสริมทักษะทางการเรยีนรู้ทางคณิตฯเรื่องแทนแกรมโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงาน ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางสาวธัญวรัตน ์ โพธิเดช การใช้แบบฝึกทักษะและการเสรมิแรงในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ เรื่อง พลังงานกล 

๒.นางสาวพรรณ ี นาเมืองรักษ์ การศึกษาความคดิเห็นของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ต่อคณุธรรม จริยธรรม 
และจิตวิทยาศาสตร ์

๓.นางสมบูรณ ์ ชามะล ิ การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยาทีมีระดับผลการเรยีนต่างกัน 

๔.นางลัดดาวรรณ จันทร์หอม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง สว่นประกอบ
ของโลก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 

๕.นางสาวรัฏดาพร ประทุมชมพ ู การแก้ปัญหาการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่นแปลงของสารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 

๖.นางสาววิภารัตน ์ กระทุ่มนอก  
๗.นางสาวนวลสกลุ วงษ์บ าหราบ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ โรงเรยีนรุ่งอรุณวิทยา 

ในเรื่องการไมส่่งงาน/การบ้าน 
๘.นางสาวปารณยี ์ ธรรมบตุร การพัฒนาพฤติกรรมความรับผดิชอบการเข้าห้องเรยีนของนักเรียนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบร่วมใจและการเรยีนรู้อยา่งเป็นระบบ 
๙.นางปิยะมาศ โสระสิงห ์ การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๐.นางสาวชลาลัย จ ารักษา การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางมัตติการ ์ ลิ้มสกลุอัตถาภรณ ์ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๒.นางอนันตา พาที การแก้ปัญหานักเรียนไม่ท่องศัพท์ตอนเช้า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี๒/๕ 
๓.นางสาวพัชรีพร ลัดนอก  การวัดเจตคติที่มตี่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๔.นางสาวสาลี ่ ชัยเวชพันธุ์ การพัฒนาการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๕.นางสาวปัญจมา ประกอบบัว การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องเศรฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๖.นางน้ าทิพย ์ ทวนขุนทด การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรยีนสมาธสิั้นให้ทันเวลา 
๗.นางสาวสุวรรณา คุ้มจอหอ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิขอบในการท างานวิชาสังคมศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ โดยใช้การเสริมแรงบวก 
๘.นางจันทนีย ์ กิ่งจ าปา การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ๒ เรื่องโลกของเรา ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาหก์ับวิธีทดสอบ
เมื่อจบหน่วยการเรยีนรู ้

๙.นางสาวอภริุม แฝงด่านกลาง ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑๐.นายถวิล เกษไธสง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขาดคยามรับผดิชอบในการเรยีน/สง่งานไม่ตรง

เวลาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๑.นางสาวศรญัญา นาคก้อน การวัดเจตคติที่มตี่อวิชาหน้าท่ีพลเมืองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕ 
 
 
 
 



 
๘๔ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางสาวอังศุมาลิน ผลอุทิศ  
๒.นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการเรียนเรื่อง Questions words ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๒/๒ 
๓.นางสาวปฐมพร แก้วแกมขุน  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๔.นางสาวปริยา พลายเถื่อน ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนและจ าค าศัพท์โดยใช้ Dictation ในภาษาอังกฤษ 
๕.นางร าพัน ปุณขันธุ ์ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๖.นางอรนุช เวียงอินทร์ การพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านตัวอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล้ก

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔/๓ 
๗.นางสาวพนิดา เครือผือ การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจการเรียนเรื่อง Past simple tense ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๘.นางสาวพรสวรรค ์ ผาบัวล ี การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๙.นางสาวจารุพร เกิดสิน การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑๐.นางสาววิรมณ มีโชค การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๑๑.นางลัสติพร พิชัย การแก้ปัญหาการเขียนให้ข้อมลูเรือ่ง My school โดยใช้ Guide Question 
๑๒.นางกิตติมาพร เถียรกระโทก การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑/

๕ โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยา 
๑๓.นางชวนชม หงษ์ทอง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๓/๓ 
๑๔.นางสาวบรรณฑวรรณ แก้วก าชัย การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนายธรรมนูญสุขสเุมฆ ช้ัน ม.๔/๒ โดยใช้หลัก

สัทศาสตร์(Phonics) 
๑๕.นายอนุชา วาปีโส แรงจูงใจส าคัญที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๖.นางทัศนีย์ หมอกโคกสูง การแก้ปัญหาการออกเสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางพูนทรัพย ์ สงคราม การแก้ปัญหานักเรียนร้องเพลงชาติไม่ถูกต้อง 
๒.นางสาววรสัยาพร ธนศักดิ์ธีรโชต ิ การศึกษาผลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้ชุดการฝึก 
๓.นายธนาคาร วัฒนะสุข การศึกษาและแก้ปัญหาการท าแสงเงาของสี ในวัตถุไม่ถูกต้องของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี๒/๑โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยา 
๔.นายอนัน กรองทอง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาดนตรีของเด็กชายกิตติพงษ์ ทองสง่า ช้ันประถมศึกษาปี

ที่ ๔/๑ โรงเรยีนรุ่งอรณุวิทยา 
๕.นางสาวณิภาภัทร ์ ศรีสรรค์จร การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคดิสร้างสรรค ์
๖.นางสาวนัฐธิภรณ ์ พูนจันทึก กิจกรรมศลิปะสรา้งสรรค์เพื่อแก้ปญัหาเด็กสมาธสิั้น 
 
 
 
 



 
๘๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางอารีย ์ แขกสูงเนิน การพัฒนาผลการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกมะลิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖/
๑ 

๒.นางพรพัฒน ์ ขจรพงศ์ศานต ์ การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๓.นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรมPowerPoint) 
๔.นางพงษ์ผกา ฤกษ์ก ายี ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕.นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว ส ารวจความต้องการในการเรียนวชิาการงานอาชีพ(งานเกษตร)ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี๒ 
๖.นางสุวด ี ผาตะพงษ ์ การฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถวลงมาเรยีนวิชาคอมพิวเตอร์ 
๗.นายยุทธศักดิ ์ ชุ่มศร ี การลดความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๘.นางรัชภร สุขเพ็ง การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๙.นางสาวชลารัตน ์ วีระยุทธศิลป ์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๐.นางสาวปัทมา ปุราสะเก ส ารวจความต้องการในการเรียนวชิาการงานอาชีพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ ๒ 
๑๑.นายพรศักดิ ์ ปทุมปี ส ารวจทัศนคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทีมีต่อการเรยีนวชิางานเกษตร 

 
การวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์ การพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.นางณิศภัค นิตไธสง พัฒนาทักษะการอ่าน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑/๒ 
๓.นางพนม ศุภราพงศ ์ การแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไม่ได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๔.นางสาวชุติวรรณ เชี่ยงเชลงพจน ์ การแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไม่ได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๒/๑ 
๕.นางสาวจันทร์เพ็ญ ด้วงอินทร์ การแก้ปัญหาการอ่านออกเสยีงค าควบกล้ าโดยใช้บทร้อยกรอง ของเด็กหญิงณัช

ยา มีทอง 
๖.นางสาวรุ่งรัตน ์ แก้วศรี ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนระดับชั้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี๓/๓ 
๗.นางจิรวรรณ ค่ าสูงเนิน การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑-๔/๓ 
๘.นางสาวนิษฐา ในกระโทก การแก้ปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๕/๓ 
๙.นางณัฐชยา เนินกลาง  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสะกดค าในวิชาภาษาไทยของนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี๕/๑ 
๑๐.นางสาวชาลิดา พรมบรรเทา การศึกษาปัญหาการจ าแนกค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยท่ีไม่ถูกโดยใช้

แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๖/๖ 
๑๑.นางมลิวรรณ ์ มั่งสูงเนิน การพัฒนาทักษะการอ่าและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝกึทักษะการ

อ่านการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี๖/๒ 
๑๒.นางสาวธนัชพร เพลิดสระน้อย การใช้จังหวะพัฒนาความจ าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑/๓ 
๑๓.นางสาวเดือนฉาย นาด ี การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๔.นางขวัญชนก เกษไธสง การแก้ปัญหาการเขียนค าภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๓/๑ 
 
 
 



 
๘๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางสาวกลอยใจ ทองตัน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพือ่น 
๒.นางธนัชชา สุขนพศร ี  การหาผลบอกไม่ได้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๓.นางสาวภัทราภรณ ์ คูณขุนทด การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคณู 
๔.นางสาวสุคนทิพย ์ โคตรพันธ ์ การแก้ปัญหานักเรียนหาผลคูณไมไ่ด้โดยใช้ตารางสูตรคูณ 
๕.นางสาวอนงศิลป ์ สืบส าราญ นักเรียนท่ีไม่ชอบการบวกลบคณูหารระคน 
๖.นางสาวอมรา โฮสูงเนิน การใช้แบบฝึกทักษะและการเสรมิแรง 
๗.นางจุฑามาส อ่อนวงษ์ การแก้ปัญหานักเรียนดาค าตอบโจทย์ระคนไมไ่ด้โดยใช้แบบฝึก 
๘.นายธนศักดิ ์ ถุงจอหอ การศึกษาพฤติกรรมการไมต่ั้งใจเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี๓่ 
๙.นายพรวิษณ ุ สะทักรัมย ์ การแก้ปัญหาการบอกลบเศษส่วนจ านวนคละ 
๑๐.นางสาววิจิตรา พานค า การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศษส่วน 
๑๑.นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ การพัฒนาทักษะทางการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของพหุนาม 
๑๒.นางสาวกนกวรรณ พรานไพร การศึกษาเจตคติต่องวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี๔่/๑ 
๑๓.นางสาวศิริพร บุญทัศน ์ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน 
๑๔.นางมารศร ี ภู่พลพิศาล การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔ 
๑๕.นางปริชาต ิ โชติเสน การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปัยหาร้อยละกับการซื้อขาย 
๑๖.นางจตุพร ทองภูบาล การแก้ปัญหาการาคณูและหารของจ านวนที่เป็นทศนิยมโดยใช้แบบฝึกหัด 
๑๗.นายอนุสรณ ์ หงส์สูงเนิน การแก้ปัญหานักเรียนแกโ้จทย์ปัญหาร้อยละ ก าไร ขาดทุนไมไ่ด ้
๑๘.นางวไิล เปรี้ยวประโทก การแก้ปัญหานักเรียนหาค าตอบโดยโจทยร์ะคนไมไ่ด้โดยใช้แบบฝึก 
๑๙.นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ การส่งเสริมทักษะทางการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องแทนแกรม โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงการส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓/๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางธัญวรตัน ์ ตะล ี การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๒.นางสาวพรรณ ี นาเมืองรักษ์ การแก้ปัญหานักเรียนทีไ่มส่่งงานและไม่ทบทวนบทเรียนก่อนสอบปลายภาคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๓.นางสมบูรณ ์ ชามะล ิ ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ ม.๑)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

โรงเรียนรุ่งอรณุวิทยา 
๔.นางลัดดาวรรณ จันทร์หอม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องส่วนประกอบของ

โลก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๒/๓ 
๕.นางสาวรัฏดาพร ประทุมชมพ ู การแก้ปัญหาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติและอวกาศของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๖.นางสาววิภารัตน ์ กระทุ่มนอก การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๔/๑ 

จ านวน ๒๒ คน โดยใช้แผนภาพและการสรา้งโมเดลของเซลล์และออร์แกเนลล์ 
๗.นางสาวนวลสกลุ วงษ์บ าหราบ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ โดยใช้

ข้อสอบท้ายบทการค านวณโจทยฟ์ิสิกส์ เรื่องความร้อน 
๘.นางสาวไข่มุก ทิพย์บ าหราบ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจโดยใช้สือ่การสอน

บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ไขมันและน้ ามันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๙.นางปิยะมาศ โสระสิงห ์ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
๑๐.นางสาวชลาลัย จ ารักษา การพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 



 
๘๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางมัตติการ ์ ลิ้มสกลุอัตถาภรณ ์ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน 
๒.นางอนันตา พาที การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบไม่น าอุปกรณ์มาเรียน 
๓.นางสาวพัชรีพร ลัดนอก  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ (ไมส่่งงาน) 
๔.นางสาวสาลี ่ ชัยเวชพันธุ์ การพัฒนาการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๕.นางสาวปัญจมา ประกอบบัว การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป 
๖.นางน้ าทิพย ์ ทวนขุนทด การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรยีนสมาธสิั้น 
๗.นางสาวสุวรรณา คุ้มจอหอ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
๘.นางจันทนีย ์ กิ่งจ าปา การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
๙.นางสาวอภริุม แฝงด่านกลาง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑๐.นายถวิล เกษไธสง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ 
๑๑.นางสาวธิดา ชุมศร ี การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
๑๒.นางสาวศรญัญา นาคก้อน การวัดเจตคตติ่อวิชาหน้าท่ีพลเมือง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางสาวอังศุมาลิน ผลอุทิศ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน 
๒.นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล การพัฒนานักเรียนมรการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบปฏิบัตจิริงเป็น

รายบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๓.นางสาวปฐมพร แก้วแกมขุน  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 

โดยใช้บัตรภาพ 
๔.นางสาวปริยา พลายเถื่อน ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนและจ าค าศัพท์โดยใช้ Enlish Project and 

Dictation ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๕.นางร าพัน ปุณขันธุ ์ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๖.นางอรนุช เวียงอินทร์ การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๗.นางสาวพนิดา เครือผือ การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจการเรียนเรื่อง Question Words ช้ันประถมศึกษาปี

ที่ ๕/๔ 
๘.นางสาวพรสวรรค ์ ผาบัวล ี การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๙.นางสาวจารุพร เกิดสิน การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑๐.นางสาววิรมณ มีโชค การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๑.นางลัสติพร พิชัย การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกชุด Fantastic 

Festival 
๑๒.นางกิตติมาพร เถียรกระโทก การศึกษาผลท่องค าศัพท์ที่มีต่อพัฒนาการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
๑๓.นางชวนชม หงษ์ทอง การสร้างแบบฝึกเสรมิทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน 
๑๔.นางสาวบรรณฑวรรณ แก้วก าชัย การพัฒนาการอ่านออกเสยีงค าศพัท์ภาษาอังกฤษของนายธรรมนูญ สุขสุเมฆ ช้ัน 

ม.๔/๒ โดยใช้หลักสัทศาสตร(์Phonics) 
๑๕.นายอนุชา วาปีโส แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 



 
๘๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 

๑.นางพูนทรัพย ์ สงคราม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 

๒.นางสาววรสัยาพร ธนศักดิ์ธีรโชต ิ การส ารวจความพึงพอใจในการศกึษาเพลงร าวงมาตรฐานของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๓.นายธนาคาร วัฒนะสุข การแก้ปัญหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๔.นายณัฐวุฒิ ทองค า การพัฒนาการเรียนการแสดงนาฎศิลป์ไทย เพลงฟ้อนเงี้ยว นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๕.นางสาวณิภาภัทร ์ ศรีสรรค์จร การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพวาดตามความรูส้ึก 
๖.นายธาดาศักดิ ์ ธาดาจันทร ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายส ี

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางสาวอรทัย สุวรรณด ี การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานท่ีมอบหมายของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒.นางสาวกลัยารตัน ์ ปพลรตกฤช การแก้ปัญหาพฤติกรรม การท างานช้าและไม่เป็นระเบียบ โดยการให้สิ่งเสริมแรง 
๓.นายบญุร่วม พิชัย การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อรายงานการวิจัย 
๑.นางอารีย ์ แขกสูงเนิน การพัฒนาทักษะการสานตะกร้าจากเส้นเทป 
๒.นางพรพัฒน ์ ขจรพงศ์ศานต ์ การส ารวจความต้องการในการเรยีนวิชาการงาน 
๓.นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๔.นางพงษ์ผกา ฤกษ์ก าย ี การส ารวจความต้องการในการเรยีนวิชาการงานอาชีพ 
๕.นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายงานเกษตร 
๖.นางสุวด ี ผาตะพงษ ์ การฝึกความพร้อมเพรียงในการเดนิแถว 
๗.นายยุทธศักดิ ์ ชุ่มศร ี การแก้ปัญหานักเรียนไม่กล้าแสดงออกในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์
๘.นางรัชภร สุขเพ็ง การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบรูณาการ 
๙.นางสาวชลารัตน ์ วีระยุทธศิลป ์ การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต 
๑๐.นางสาวปัทมา ปุราสะเก ส ารวจคามต้องการในการเรยีนวิชาการงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๘๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

 - ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 - ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 
ข้อมูลบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน 
 

 
บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

    
 นายบุญถนอม แสงหิรัญ นางสาวลัดดา  แพนไธสง นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

    
 นายนพสิทธิ์  ขจรพงศ์ศานต์ นางพรพิมล  นราภิชาต นายพรศักดิ์  ปทุมปี 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรยีน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 

    
 นางร าพัน  ปุณขันธ์  นางวิยดา  จันทร์ดวง 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภบิาล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 



 
๙๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลครูและบุคลากร  
 
๑. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา/เจ้าหน้าที ่

พ่ีเลี้ยง ครูอัตราจ้าง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๐ ๑๒๗ ๑๔ ๑๗ - 
 

ผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
อาย ุ

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
จริง 

อายุ
งาน 

๑ นายจักร ี พันธ์สมบัต ิ ๓๕ ๑ ผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
๒ นายบุญถนอม แสงหิรัญ ๕๘ ๒๘ รองผุ้อ านวยการ ค.ม บริหารการศึกษา 
๑ นางปริชาติ โชติเสน ๕๙ ๔๒ ครู ค.บ. สุขศึกษา 
๒ นางอารีย์ แขกสูงเนิน ๕๕ ๓๕ ครู ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
๓ นางลัสติพร พิชัย ๕๓ ๒๘ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๔ นางร าพัน ปุณขันธ ์ ๕๔ ๒๖ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๕ นางสาวอภิรุมแฝงด่านกลาง ๕๓ ๒๕ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๖ นางสาวลัดดา แพนไธสง ๕๒ ๒๕ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๗ นายธนาคาร วัฒนะสุข ๕๐ ๒๕ ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
๘ นางพรพิมล นราภิชาต ๕๔ ๒๕ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๙ นางธนัชชา สุขนพศร ี ๕๖ ๒๕ ครู ค.บ. ภาษาไทย 

๑๐ นางมลิวรรณ ์ มั่งสูงเนิน ๔๗ ๒๕ ครู ค.บ./กศ.ม. นาฎศลิป/์บริหารการศึกษา 
๑๑ นางสาวนฤมล แก้ววิเศษ ๕๓ ๒๔ ครู ศศ.บ./ปวค. นิเทศศาสตร ์
๑๒ นางมารศร ี ภู่พลพิศาล ๕๑ ๒๔ ครู ค.บ./ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต ์
๑๓ นางณิศภัค นิตไธสง ๔๑ ๒๓ ครู ม.๖/ค.บ. ภาษาไทย 
๑๔ นางสาวสุวรรณา คุ้มจอหอ ๕๔ ๒๒ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๑๕ นางสาววิไลวรรณอนุฤทธ์ิ ๕๒ ๒๒ ครู วท.บ./ปว.ค. สุขศึกษา 
๑๖ นางพรพัฒน์ขจรพงศ์ศานต ์ ๕๓ ๒๒ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๑๗ นางขวัญชนก เกษไธสง ๔๘ ๒๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๘ นางสมบูรณ ์ ชามะล ิ ๕๓ ๒๒ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๑๙ นายนพสิทธ์ิขจรพงศ์ศานต ์ ๕๗ ๒๒ ครู ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒๐ นางจิรวัฒน์ ดาวด ี ๕๑ ๒๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๑ นางสุวด ี ผาตะพงษ ์ ๔๔ ๒๑ ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๒ นางสาวลัดดา แสนสูงเนิน ๔๕ ๒๑ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๒๓ นางสาวพวงเพ็ญเยี่ยงอยา่งสุริยา ๔๙ ๒๑ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางวิยดา จันทร์ดวง ๔๒ ๒๑ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๕ นางศริญญา หมื่นรักษา ๕๓ ๒๑ ครู ค.บ. ประถมศึกษา 
๒๖ นางรัชภร สุขเพ็ง ๔๖ ๒๑ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๒๗ นางมัตติการ์ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์ ๕๓ ๒๐ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๒๘ นางพนม ศุภราพงศ ์ ๕๓ ๒๐ ครู ค.บ. ภาษาไทย 



 
๙๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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๒๙ นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว ๔๙ ๒๐ ครู วท.บ./ปว.ค. เทคโนโลยีทางการเกษตร 
๓๐ นางชัชนิดาพร ศรีสรุะ ๔๓ ๒๐ ครู กศ.บ. การประถมศึกษา 
๓๑ นางอุมาพร เสรมิพงษ ์ ๕๑ ๑๙ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๒ นางจิรวรรณ ค่ าสูงเนิน ๕๐ ๑๙ ครู ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์
๓๓ นางสาวสาลี ่ ชัยเวชพันธ์ ๕๓ ๑๙ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๓๔ นายธาดาศักดิ ์ ธาดาจันทน์ ๕๕ ๑๙ ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
๓๕ นางสาวสุคนธ์ทิพย์โคตรพันธ ์ ๕๘ ๑๙ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๖ นางบุญตา เจียวฮะ ๕๐ ๑๘ ครู ค.บ. การอนุบาลศึกษา 
๓๗ นางจิณห์วรา ใจสว่าง ๕๒ ๑๘ ครู ค.บ. ปฐมวัย 
๓๘ นางวิไลเปรี้ยวกระโทก ๔๕ ๑๘ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๙ นางจุฑามาส อ่อนวงษ์ ๔๖ ๑๘ ครู บธ.บ./ปวค. เลขานุการ 
๔๐ นางบงกชณสร พรธรรศกร ๔๘ ๑๖ ครู วท.บ. สุขศึกษา 
๔๑ นางปิยะมาศ โสระสิงห ์ ๔๔ ๑๖ ครู ป.กศ.สูง/วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔๒ นางสาวพรรณีนาเมืองรักษ์ ๕๐ ๑๖ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๔๓ นางสาวอรทัย สุวรรณด ี ๓๙ ๑๔ ครู ป.กศ.สูง/วท.บ. พลศึกษา 
๔๔ นางอนันตา พาที ๔๔ ๑๔ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๔๕ นางชวนชม หงษ์ทอง ๓๙ ๑๒ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๔๖ นางรัตนา จันทากาศ ๓๔ ๑๒ ครู ศษ.บ. เคม ี
๔๗ นายบุญร่วม พิชัย ๕๐ ๑๑ ครู ค.บ. พลศึกษา 
๔๘ นางจันทนีย ์ กิ่งจ าปา ๔๕ ๑๑ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๔๙ นางณัฐชยา เนินกลาง ๔๐ ๑๑ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๕๐ นางพูนทรัพย ์ สงคราม ๔๗ ๑๐ ครู ศศ.บ./ปวค. นาฎศิลป์และการละคร 
๕๑ นายพรศักดิ ์ ปทุมปี ๓๕ ๑๐ ครู วท.บ. สัตวบาล 
๕๒ นางนพรรษ เดื่อเลีย้ง ๓๗ ๑๐ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต การบัญชี 
๕๓ นางสาวณัฐกมลธรรมพิทักษ์ ๔๑ ๑๐ ครู ค.บ./กศ.ม. คณิตศาสตร์/หลักสูตรและการสอน 

๕๔ นายอนัน กรองทอง ๓๕ ๑๐ ครู ศศ.บ. ดนตรสีากล 
๕๕ นางสาวปริยา พลายเถื่อน ๓๕ ๙ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ นิเทศประชาสมัพันธ์/ 
๕๖ นายอนุสรณ ์ หงษ์สูงเนิน ๓๓ ๙ ครู ค.บ. วัดผลการศึกษา 
๕๗ นายถวิล เกษไธสง ๔๙ ๙ ครู ศศ.บ./ปวค./ศษ.ม. เศรษฐศาสตร์/บริหารการศึกษา 

๕๘ นายยุทธศักดิ ์ ชุมศร ี ๓๙ ๙ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๕๙ นางกิตติมาพรเถียรกระโทก ๓๙ ๙ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๖๐ นางสาวน้ าทิพย ์ ทวนขุนทด ๔๐ ๘ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๖๑ นางสาวภัทรธินันต์ ตอทองหลาง ๓๘ ๘ ครู ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
๖๒ นางสาวปารณีย ์ ธรรมบตุร ๔๐ ๘ ครู ค.บ. ฟิสิกส ์
๖๓ นางสาวธัญวรตัน์โพธิเดช ๓๔ ๘ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต ชีววิทยา 
๖๔ นางสาวศรัญญานาคก้อน ๓๒ ๘ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ บรรณารักษ์ศาสตร ์
๖๕ นางสาวอรนุช เวียงอินทร์ ๓๑ ๘ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๖๖ นางสาววรัสยาพรธนศักดิ์ธีรโชติ ๓๕ ๗ ครู ค.บ. นาฏศลิป ์
๖๗ นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล ๓๑ ๕ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๖๘ นางสาวบรรณฑรวรรณแก้วก าชัย ๓๐ ๗ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต ภ.อังกฤษ/หลกัสูตรและการสอน 
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๗๖ นายอนุชา วาปีโส ๓๒ ๕ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๗๗ นางสาวชาลิดาพรมบรรเทา ๔๘ ๕ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๗๘ นางลัดดาวรรณ จันทร์หอม ๓๐ ๕ ครู ค.บ. ๕ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๗๙ นางสาวดวงนภา ชินโคตร ๓๘ ๕ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๘๐ นางสาวจิรันธนิน ศรีพันธุ ์ ๒๗ ๕ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต ชีววิทยา 
๘๑ นางสาวรัฎดาพรประทุมชมภ ู ๒๙ ๕ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต ชีววิทยา 
๘๒ นางสาวปัทมา ปุราสะเก ๓๔ ๕ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ คริสตศาสนศึกษา 
๘๓ นายสุวิท กัลยา ๔๗ ๕ ครู ศษ.บ. พลศึกษา 
๘๔ นางทัศนีย์หมอกโคกสูง ๓๔ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๘๕ นางสาวอนงศิลป์สืบส าราญ ๓๕ ๔ ครู ศษ.บ./ป.บณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๘๖ นางสาวปรางค์ชมชื่นพิมาย ๒๖ ๔ ครู วท.บ. สถิติประยุกต ์
๘๗ นางสาวธารารตัน์เหล่าม่วง ๓๒ ๔ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๘๘ นางสาวอรพันธ ์ เสรมิพงษ ์ ๔๕ ๓ ครู ค.บ. นาฏศิลป ์
๘๙ นายธนศักดิ ์ ถุงจอหอ ๒๘ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๙๐ นางสาวจารุพร เกิดสิน ๒๘ ๓ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๙๑ นางสาวเสาวนยี ์ ทาภักด ี ๒๘ ๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๒ นางสาวเพ็ญพิศ แก่นกุล ๒๗ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๓ นางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์ชีวา ๒๗ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๔ นางสาววันวิสาข์ข่วนกระโทก ๒๗ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๕ นางสาววิภาพร อินทวงศ์ ๔๓ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๖ นางอารดา แค่มจันทึก ๓๐ ๒ ครู ม.๖ / ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๗ นางสาวพัชรี นิลสันเทียะ ๒๗ ๒ ครู ม.๖ / ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๘ นายพงษ์ศักดิ์วิสารทะสิงห ์ ๓๙ ๒ ครู ศษ.บ.(๕ปี) พลศึกษา 
๙๙ นางสาวนิภาภัทร์ศรสีรรค์จร ๓๒ ๒ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต ระบบสารสนเทศฯ 
๑๐๐ นางสาวนัฐธิภรณ์พูนจันทึก ๒๘ ๒ ครู ค.บ. ศิลปศึกษา 
๑๐๑ นางสาวนวลสกุล วงษ์บ าหราบ ๒๖ ๒ ครู ค.บ. ฟิสิกส ์
๑๐๒ นางสาวพรสวรรคผ์าบัวล ี ๒๗ ๒ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๐๓ นางสาวรุ่งรัตน ์ แก้วศรี ๒๖ ๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๐๔ นางมณกชรรณพรธนกฤต ๔๔ ๒ ครู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๕ นางสาวศิริรักษ์กองเงินนอก ๒๖ ๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๖ นางสาวรัชนีวรรณเวียนนอก ๒๗ ๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๗ นางสาวกนกวรรณพรานไพร ๒๖ ๒ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๐๘ นางสาวอังศุมาลินผลอุทิศ ๒๖ ๒ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๐๙ นางสาวนิษฐา ในกระโทก ๒๖ ๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๑๐ นางสาววิรมณ มีโชค ๓๑ ๒ ครู ศศ.บ. อังกฤษ 
๑๑๑ นางสาวอมรา โฮสูงเนิน ๒๖ ๒ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๑๒ นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ ๒๖ ๒ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๑๓ นางสาวกลอยใจ ทองตัน ๒๖ ๒ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๑๔ นางสาวสุอาภา สีมาพุฒ ๓๒ ๒ ครู บธ.บ./ศษ.บ. เทคโนโลยและการสื่อสาร/การจัดการทั่วไป 

๑๑๕ นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน ๓๔ ๒ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
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๖๙ นางสาวนันท์นภัส แทนมา ๓๔ ๑๐ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต การตลาด 
๗๐ นางสาวธาริดากาญจน ์กานิเกต ุ ๔๑ ๖ ครู ศษ.บ./ป.บณัฑิต แนะแนวประถมศึกษา 
๗๑ นางนลินรัตน ์ วัจนะรัตน ์ ๔๘ ๖ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ การจัดการทั่วไป 
๗๒ นางสาวจันทร์เพ็ญด้วงอินทร ์ ๔๓ ๕ ครู วท.บ. เกษตรศึกษา 
๗๓ นางสาวกัลยารัตน์มสีัมพันธ์ ๓๒ ๕ ครู ศษ.บ. ๕ปี พลศึกษา 
๗๔ นางสาวพนิดา เครือผือ ๒๙ ๕ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๗๕ นางสาวจตุพร ทองภูบาล ๒๙ ๕ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต คณิตศาสตร ์
๑๑๖ นางสาวปฐมพร แก้วแกมขุน ๒๖ ๑ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๑๗ นางสาวศิริพร บุญทัศน ์ ๒๖ ๑ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๑๘ นางสาวชลารัตน์ วีระยุทธศิลป์ ๓๑ ๑ ครู ป.บัณฑิต/ วท.บ. ครู/วิทยาการคอมฯ 
๑๑๙ นางสาวอัจฉรา เหล็กกนก ๓๔ ๑ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๒๐ นางสาวกชพร วงค์ก าไร ๒๖ ๑ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๒๑ นางสาวเดือนฉาย นาด ี ๒๔ ๘ด. ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๒๒ นางสาวพัชรีพร ลัดนอก ๒๖ ๘ด. ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๑๒๓ นางสาวธนัชพรเพลิดสระน้อย ๒๕ ๘ด. ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๒๔ นางสาวนิภาพร มุ่งสูงเนิน ๒๙ ๗ด. ครู ค.บ. ปฐมวัย 
๑๒๕ นางสาวปนัดดา บุญทน ๒๓ ๗ด. ครู ค.บ. ปฐมวัย 
๑๒๖ นางสาวชลาลยั จ ารักษา ๒๖ ๗ด. ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๑๒๗ นางสาววิจิตรา พานค า ๒๕ ๗ด. ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๒๘ นางสาวภัทราภรณ์คณูขุนทด ๓๒ ๗ด. ครู วท.บ. สถิติประยุกต ์
๑๒๙ นางสาวปัญจมา ประกอบบัว ๒๓ ๖ด. ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๑๓๐ นางสาวปราริภาพรรณ    ศรีเมฆ ๒๔ ๖ด. ครู ศษ.บ. ปฐมวัย 
๑๓๑ นายจตุพล  กิจกลาง ๒๓ ๕ด. ครู ค.บ. พลศึกษา 
๑๓๒ นางสาวจิรารัตน์   การนา ๒๓ ๕ด. ครู ค.บ. ปฐมวัย 
๑๓๓ นางสาวไข่มุก        ทิพย์บ าหราบ ๒๖ ๓ด. ครู ค.บ. เคม ี
๑๓๔ นายณัฐวุฒิ   ทองค า ๒๕ ๑ด. ครู ค.บ. ดนตร ี
๑๓๕ นายพรวิษณุ   สะทักรัมย ์ ๒๖ ๑ด. ครู ค.บ. คณิศาสตร ์
๑๓๖ นายวัชระ สอนจันทึก ๓๐ ๑๐ ครู บธ.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน 
๑๓๗ นางดวงใจ แก้วก าชัย ๕๓ ๘ ครู ปกศ.สูง คหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๕ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก ต าแหน่ง 

๑ นางชลธิชา ประทุมม ี ๗๖ ๕๕ อรุปริญญา พิเศษมัธยมศึกษา หัวหน้างานคหกรรมโรงเรียน 

๒ นางวรนุช ทับปิง ๖๗ ๓๙ คบ. การประถมศึกษา ร้านค้า 
๓ นางพรทิพย์ วาปีทะ ๖๙ ๓๕ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ร้านค้า 
๔ นางสาวบุศรินทร ์ หอมจันทร ์ ๓๑ ๑๐ ปวส. คอมพิวเตอร ์ ร้านค้า 
๕ นางสาวสิรภิรณ ์ อุทธาเรือน ๓๐ ๘ ม.๖ ม.๖ การเงิน 
๖ นางฐานิตา เดื่อเลีย้ง ๔๐ ๖ ปวส. บัญช ี ร้านค้า 
๗ นางสาวมลธิชา หอมตา ๒๕ ๑ ม.๖ ม.๖ งานพิมพ์ธุรการ 
๘ นางสายรุ้ง  เผินสูงเนิน ๒๑ ๑ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ พิมพ์งานประกันฯ 
๙ นางสาวสุธาสิน ี เอี่ยวสกุล ๓๙ ๑ ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป(บัญชี)  งานบัญชี 

๑๐ นายสุรยิะ ประพันชัย ๒๗ ๘ด. ม.๖ ศิลป์ภาษา  เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยุ 
๑๑ นางนิตยา สุขกส ี ๓๙ ๑ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ร้านค้า 
๑๒ นางญาณิศา กุเวรไตรย ์ ๓๑ ๗ด. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียน 
๑๓ นางแพรวา   หลีดลิก ๒๖ ๑ บธ.บ. การบัญชี การเงิน 

 
 ครูพี่เลี้ยง 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก 

๑ นางวัชราภรณ์รดา วีรวัฒน์บารม ี ๔๐ ๗ ศศ.บ./ศษ.บ. จิตวิทยา/วัดผล 
๒ นางสาวยุภาพร ต้นสูง ๒๘ ๘ ศษ.บ. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 

๓ นางสาวอัจฉรา หมื่นรักษา ๒๘ ๙ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๔ นางวชิราภรณ ์ ชุมศร ี ๔๖ ๖ ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๕ นางสาวกุสุมา โลมปลา ๒๗ ๖ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๖ นางสาวอัจฉราพรจอสูงเนิน ๒๗ ๖ ศษ.บ. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 

๗ นางสาวนิษฐา อินทรปฐม ๓๕ ๕ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๘ นางสาวสุรางคนานามศริ ิ ๒๗ ๕ ปวส. การจัดการ 
๙ นางสาวอัญญรัตน์เมืองวงศ์ ๒๗ ๕ ปวส. การจัดการ 

๑๐ นางสาวจันทิมา สายสนิท ๒๔ ๓ ปวส. การจัดการทั่วไป 
๑๑ นางสาวศศิณฏัฐ ์ หล้าหลักมูล ๒๕ ๒ ม.๖ ม.๖ 
๑๒ นางสาวกานต์พิชชาบุญจิตร ๒๙ ๒ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๑๓ นางสาวพรรตัน ์ เพศประเสริฐ ๔๓ ๑ ศศ.บ. การคลัง 
๑๔ นางสาวปริญญา เด่นรัศมีเทพ ๓๔ ๑ ปวส. การบัญชี 
๑๕ นางสาวจารภุา พันธ์น้อย ๔๑ ๘ด ปวส. การจัดการทั่วไป 
๑๖ นางสาวปุญญศิานาคแป้น ๒๙ ๘ด บธ.บ. การเงิน  
๑๗ นางสาวปิ่นสุดา บุญแก้ว ๒๔ ๘ด ปวส. การจัดการทั่วไป  

 
 
 
 



 
๙๖ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
๓. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนใน

แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
คณิตศาสตร์ ๑๘ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
วิทยาศาสตร์ ๑๑ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย ๑๕ ๑๗(ชม./สัปดาห์) 
ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
สังคมศึกษา ๑๒ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๑๔(ชม./สัปดาห์) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒๓(ชม./สัปดาห์) 
ศิลปะ ๔ ๑๖(ชม./สัปดาห์) 
คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๒(ชม./สัปดาห์) 
ดนตรี –นาฎศิลป์ ๓ ๑๙(ชม./สัปดาห์) 
แนะแนว ๑ ๖(ชม./สัปดาห์) 
ปฐมวัย ๓๒  

รวม ๑๒๗  
 
 
 
 

๑.๑๘% ๐.๕๙%๕.๒๙%
๐.๕๙%

๗๔.๑๒%

๑๒.๙๔%

๕.๒๙%
0.00%

วุฒกิารศึกษา

ม.๖

ปวช.

ปวส.

ปกศ.สูง

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



 
๙๗ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปแผนการศึกษาชาติจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นผู้ เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม
น าความรู้ (สู่สากล)  บุคลากร  ครูและผู้บริหารเป็นผู้น าตามมาตรฐานการศึกษา  มีการพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิ
บาล  มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 

๑. ผลการด าเนินงาน 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณและบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 
 

 

  

๓.๕๗

๙๖.๔๓

๑ คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ คร้ัง/ภาคเรียน



 
๙๘ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล  ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗ คน:
๑๐๐.๐๐%

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน



 
๙๙ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
แหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
๑. ห้องสมุด 
 มีขนาด ๒๘๘ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๒,๘๘๒ เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ Mas Library System 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลี่ย  ๒๗๒ คนต่อวัน 
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
๒. ห้องปฏิบัติการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๕ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา - ห้อง ห้องศิลปะ - ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี ๑ ห้อง ห้องพยาบาล ๑ ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ - ห้อง ห้องแนะแนว ๑ ห้อง 
ห้องพละ ๑ ห้อง ห้องลูกเสือ ๑ ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน ๑ ห้อง ห้องสันทนาการ ๒ ห้อง 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  ๒๕๐ เครื่องแบ่งเป็น 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน ๒๐๐ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการสืบค้น จ านวน ๒๕๐ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน ๕๐ เครื่อง 
๔.แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖

๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๓ ๒๙๒ ๒๘๙ ๓๐๕

๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๓ ๒๙๒ ๒๘๙ ๓๐๕

๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๓ ๒๙๒ ๒๘๙ ๓๐๕

๒๖๗ ๒๖๘ ๒๙๓ ๒๙๒ ๒๘๙ ๓๐๕

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ วัด



 
๑๐๐ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๑๘๓ ๒๑๓ ๒๑๖
๑๐๒ ๘๘ ๗๓

๑๘๓
๒๑๓ ๒๑๖

๑๐๒ ๘๘ ๗๓

๑๘๓
๒๑๓ ๒๑๖

๑๐๒ ๘๘ ๗๓

๑๘๓

๒๑๓ ๒๑๖

๑๐๒
๘๘

๗๓

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ วัด

๐    

๕๐    

๑๐๐    

๑๕๐    

๒๐๐    

๒๕๐    

๓๐๐    

๓๕๐    

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖

๒๘๔ ๒๘๙๒๙๔๒๙๔ ๓๐๗๒๙๖

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรสีค้ิว ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค

สวนผักปากช่อง สวนสัตว์โบนันซ่า



 
๑๐๑ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   ๖.๑นางสาวเด่นเดือน  ใยสุ่น ให้ความรู้เรื่อง การท าวุ้นนมสด ในระดับชั้นอนุบาล ๒  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๒ นางจารวี  เถาว์ทุมมา ให้ความรู้เรื่อง ฟัน ฟันน้ านม ฟันแท้ การดูแลรักษาฟัน และการ
แปรงฟันที่ถูกวิธี  ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๕  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๓ นางริน  ข านอก  ให้ความรู้เรื่อง ประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาเมียร์มาร์และธงชาติของประเทศ
เมียร์มาร์ ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๕   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน   ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๔ นางสาวพัชรี  เอ่ียมประมูล ให้ความรู้เรื่อง การปลูกข้าว การท านาข้าว อาหารแปรรูปจาก
ข้าว ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๔ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๕ นางรัชฎากร  สุขเพ็ง  ให้ความรู้เรื่อง วุ้น ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๗ สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๖ นางวรรณพร  โสดจันทึก  ให้ความรู้เรื่อง การท าผัดหมี่โคราช ในระดับชั้นอนุบาล ๒ สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๗ นางชุติมา  ศรีวังไพร ให้ความรู้เรื่อง การประกอบอาหาร การทอดปลาทูและปลาชุบแป้ง
ทอด ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๘ นายสมศักดิ์  ไตรแก้ว ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ าปุ๋ยชีวภาพ ในระดับชั้นอนุบาล ๓ สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงเจริญ  ให้ความรู้เรื่อง เครื่องมือช่างเสริมสวย ในระดับชั้นอนุบาล  
๑ /๗ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
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๑๐๒ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   ๖.๑๐ ดาบต ารวจนิทสันต์  มงคลค า ให้ความรู้เรื่อง อาชีพต ารวจ ในระดับชั้นอนุบาล ๑ /๑ สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๑ นายสุวรรณ  นามศิริ  ให้ความรู้เรื่อง อาชีพนายสถานีรถไฟ ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๖ สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๒นางสาวแหวนเพชร  สมณะ ให้ความรู้เรื่อง การจัดนิทรรศการการตลาดจ าลองซื้อ-ขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า ในระดับชั้นอนุบาล ๒ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๓ นางขวัญฤดี  วรรณโกต ให้ความรู้เรื่อง อาชีพช่างเสริมสวย ในระดับชั้นอนุบาล ๑ /๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๔ นางสาววัลวิภา  เจตเกษการณ์  ให้ความรู้เรื่อง การท ากระทง ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๕ นางชลธิชา  กิจสัมฤทธิ์  ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยเคลือบช็อคโกแลตฟองดูว์ ใน
ระดับชั้นอนุบาล ๓ /๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๖นางนิทยา  ศรีราม ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงหมู  ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๓ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๗ นายณิธยุทธ  ทองอินทร์ ให้ความรู้เรื่อง ช้าง ในระดับชั้นอนุบาล ๑ /๔ สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๘ นางนวลจันทร์  วันดี ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยบวชชี ในระดับชั้นอนุบาล ๓ /๒ สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๖.๑๙  นางสาวบุศรินทร์  หอมจันทร์ให้ความรู้เรื่อง การท ากระทง ในระดับชั้นอนุบาล ๓ /๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๓ สารสนเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการจัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ๑. บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. บาทหลวงสมชาย หมอกครบุรี รองผู้อ านวยการ/จิตตาธิการงานอภิบาล 
 ๓. นายบุญถนอม แสงหิรัญ รองผู้อ านวยการ 
 ๔. นางลัดดา แพนไธสง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๕. นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๖. นางพรพิมล นราภิชาต ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
 ๗. นางร าพัน ปุณขันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภิบาล 
 ๘. นายพรศักดิ์ ปทุมปี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 ๙. นายนพสิทธิ์ ขจรพงศ์ศานต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๑๐.นางวิยดา จันทร์ดวง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
ผู้จัดท า ๑. นางสาวเพชรลดา   แสวงเงิน หัวหน้างานสารสนเทศ 
 
 


