
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารสนเทศ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๔  
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ค าน า 
 

 สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากข้ึน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการ
พัฒนางานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในสังคมปัจจุบันสารสนเทสมีความซับซ้อน
และหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศต้องใช้ความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งข้ึน 
 สารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในด้านที่เก่ียวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา  การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ  การ
จ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกนักเรยีนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน  
และปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจน
สามารถท าให้สารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 หวังว่าสารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและผู้ที่
สนใจ หากมีข้อเสนอแนะอันจะท าให้สารสนเทศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับข้อเสนอ
นั้น  เพื่อปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ให้ดีสมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 
 
 

 งานสารสนเทศ 
 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 
เรื่อง หน้า 
 
สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน  
 - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ๒ 
 - สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ๑๑ 
 - ศักยภาพของสถานศึกษา ๑๒ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๔ 
 - เกรียติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๑๗ 
 - การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ๒๒ 
 - สภาพชุมชนโดยรอบ ๒๕ 
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
 - ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ๒๗ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๘
 - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๕๐ 
 - ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน ๕๓ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  
 - หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ๕๘ 
 - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๑ 
 - การจัดกิจกรรมแนะแนว ๖๓ 
 - การวิจัยในชั้นเรียน ๖๕ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 - ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา ๗๗ 
 - ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ๘๔ 
 - สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ๘๘ 
คณะกรรมการจัดท า ๙๓ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศพืน้ฐานของโรงเรยีน 
 - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 - สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตาม 
  โครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 - ศักยภาพของสถานศึกษา 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - เกรียติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 - สภาพชุมชนโดยรอบ 
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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 ๓๗ ห้องเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๕ ห้องเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๗ ห้องเรียน 
จ านวนห้องเรียน ๘๓ ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน ๓,๕๒๖คน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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 

 
 

mailto:rvs@rvs.ac.th
http://www.rvs.ac.th/
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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” ตั้งอยู่เลขที่ 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 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 



  ๔ 

 

 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) 



  ๕ 

 

  * 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 ๒๕๕๙ บาทหลวงสุข  ศรจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและผู้จัดการโรงเรียน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๔ บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ได้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิมลปาก
ช่อง และเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖ 

 

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 

 



  ๗ 

 

ภาพประกอบ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

 

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

 

บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘ 

 

ข้อมูลผู้บริหาร 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  ชื่อ-สกุล นายจักรี พันธ์สมบัติ  โทร.๐๔๔-๓๑๑๒๐๒ ต่อ ๑๑๑ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๙ เดือน (ณ ๓ก.พ. ๖๑) 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ คน 
 ชื่อ-สกุล นายบุญถนอม  แสงหิรัญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
โทร.๐๔๔-๓๑๑๒๐๒ ต่อ ๑๑๒ 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๕๒๖ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ตอ.๑ ๓ ๔๑ ๕๓ ๙๔ ๓๑ 
อ.๑ ๗ ๑๐๙ ๑๐๔ ๒๑๓ ๓๐ 
อ.๒ ๗ ๑๔๐ ๑๐๘ ๒๔๘ ๓๕ 
อ.๓ ๗ ๑๔๔ ๑๒๖ ๒๗๐ ๓๙ 
รวม ๒๔ ๔๓๔ ๓๙๑ ๘๒๕  
ป.๑ ๗ ๑๑๙ ๑๔๓ ๒๖๒ ๓๗ 
ป.๒ ๖ ๑๖๔ ๑๓๓ ๒๙๗ ๕๐ 
ป.๓ ๖ ๑๒๕ ๑๖๘ ๒๙๓ ๔๙ 
ป.๔ ๖ ๑๓๒ ๑๖๖ ๒๙๘ ๕๐ 
ป.๕ ๖ ๑๕๓ ๑๓๗ ๒๙๐ ๔๘ 
ป.๖ ๖ ๑๓๘ ๑๕๔ ๒๙๒ ๔๙ 
รวม ๓๗ ๘๓๑ ๙๐๑ ๑๗๓๒  
ม.๑ ๕ ๑๒๙ ๑๐๔ ๒๓๓ ๔๗ 
ม.๒ ๕ ๑๐๘ ๘๓ ๑๙๑ ๓๘ 
ม.๓ ๕ ๑๑๖ ๑๐๕ ๒๒๑ ๔๔ 
ม.๔ ๓ ๕๖ ๘๓ ๑๓๙ ๔๖ 
ม.๕ ๒ ๔๓ ๕๔ ๙๗ ๔๙ 
ม.๖ ๒ ๔๐ ๔๘ ๘๘ ๔๔ 
รวม ๒๒ ๔๙๒ ๔๗๗ ๙๖๙  

รวมทั้งหมด ๘๓ ๑๗๕๗ ๑๗๖๙ ๓๕๒๖  
 
 
 
 



  ๙ 

 

 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)  - คน  คิดเป็นร้อยละ๐.๐๐
 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 ๒๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๘๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒๑๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู :นักเรียน = ๑: ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑ 

 

สภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

 

ศักยภาพของสถานศึกษา 
ด้านบุคลากร  
  ๑) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษา(คน) ประสบการณ์

ในต าแหน่งที่
เฉลี่ย (ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ๑ - ๑ - - ๑ - ๓ 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ ๒ - ๒ - - ๒ - ๒๐ 
ครู(บรรจุ) ๑๐ ๑๐

๘ 
๑๑
๘ 

- ๑๑
๓ 

๕ - ๑๔ 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ) ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๒ ๒๓ ๑ - ๗ 
ครูต่างประเทศ ๒ ๓ ๕ - ๕ - - ๓ 
พ่ีเลี้ยง - ๑๕ ๑๕ ๑๒ ๓ - - ๕ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑ ๙ ๑๐ ๖ ๓ ๑ - ๖ 
นักการภารโรง ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๔ - - - ๘ 
คนขับรถ ๒ - ๒ ๒ - - - ๑ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๔ - ๔ ๔ - - - ๖ 
อ่ืนๆ(ระบุ) ๖ ๑๙ ๒๕ ๒๕ - - - ๗ 
 

- จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..................๑๑๗.......... คน คิดเป็นร้อยละ ......๗๗.๗๘..............  
- จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............๓๒............ คน คิดเป็นร้อยละ ......๒๒.๒๒............. 
- สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา…………………-……………………จ านวน……………-..….……คน 

 
ด้านอาคารสถานที่ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่  ประกอบด้วย  จ านวนอาคาร  จ านวนห้องประกอบ 
 อาคารเรียน จ านวน............๔............หลัง อาคารประกอบจ านวน.............๑...........หลัง 
 ห้องน้ า.................๑๐๐.......................ห้อง สระว่ายน้ า.....................-.......................สระ 
 สนามเด็กเล่น..................๒..............สนาม สนามฟุตบอล..................๑..................สนาม 
 สนามบาสเก็ตบอล............๒............สนาม สนามเทนนิส......................-................สนาม 
 สนาม  อื่นๆ  (ระบุ)......................-..................... 
 
 



  ๑๓ 

 

ด้านงบประมาณ 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) ๓๗,๔๙๒,๕๓๘.๒๑ งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

๔๐.๖๔๙,๔๔๖.๗๒ 

เงินนอกงบประมาณ ๔๗,๕๒๗,๘๙๙ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๔๙,๔๗๒,๙๔๓.๓๖ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) ๒๓,๓๐๔,๘๓๗.๑๘ งบอ่ืนๆ(ระบุ) ๒๙,๒๐๔,๕๔๕.๖๔ 
รวมรายรับ ๑๐๘,๓๒๕,๒๗๔.๓๙ รวมรายจ่าย ๑๑๙,๓๒๖,๙๓๕.๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
  
 
 
 
 

พันธกิจ 
 ๑.   พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาผ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล
นครราชสีมา ด้านความรัก เมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. พัฒนาบุคลากร  ครูให้เป็นคนดี มีความสมารถและมีคุณธรรามที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
 ๔. พัฒนาบุคลากร ครูให้มีคุณภาพาตามมารฐานการศึกษา 
 ๕. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดนเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
 ๖. พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๘. พัฒนาให้ผู้เรียนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๙. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๐. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมารฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและ
ด้านมาตรการส่งเสริม 
 ๑๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 

เป้าหมาย 
 ๑.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาผ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล
นครราชสีมา ด้านความรัก เมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่สากล 
 ๔. บุคลากร  ครูเป็นคนดี มีความสมารถและมีคุณธรรามที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 ๕. บุคลากร ครูมีคุณภาพาตามมารฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๖. ผู้บริหารเป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดนเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 ๗. ผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๘. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดประสิทธิผลโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมน าความรู้(สู่สากล) บุคลากร ครูและผู้บริหารเป็นผู้น าคาม
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
ควบคู่กับชุมชน มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัจลักษณ์และเอกลัษณ์การศึกษาคาทอลิก 



  ๑๕ 

 

 ๙. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามประเพณีและทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 ๑๐. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมารฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการ
ส่งเสริม 
 ๑๒. สถานศึกษามีคุณภาพปละผลสัมฤทธิ์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๑.   ร้อยละ ๙๐ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 ๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 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 ๙๐ของผู้ประเมนิที่มีผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
 ๘. ร้อยละ ๙๐ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
 ๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปริมนที่มีผลการประเมินคุณภาพการด าเนินการบริหารจัดการด้วยลักธรรมาภิบาล
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 ๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานด้านจัดหลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรคริสศาสนธรรม กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับดี 
 ๑๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในระดับดี 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีก าหนดใน
กระทรวงอยู่ในระดับดีมาก 
 ๑๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดี 
 ๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่มีผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนอยู่ในระดับดี 
 ๑๕. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนปฏิบัติตามประเพณีและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี 
 ๑๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับดี 
 ๑๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
เป็นสังคมการเรียนรู้ในระดับดี 



  ๑๖ 

 

 ๑๘. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชนและส่งผล
ต่อสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
 ๑๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ตามมาตรการส่งเสริมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในระดับดี 
 ๒๐. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะนิสัยผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกในระดับดี 
 ๒๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพด้านเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗ 

 

เกียรติยศและผลงานดเีด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

๑. ด้านเกียรติยศ 
  ๑.๑ เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
  ๑.๒ บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่าง สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 



  ๑๘ 

 

  
๒. ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
 

เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ 
ของประเทศ ในโครงการทดสอบความสามารถ
ทางวิชาสามัญ ๗ วิชา (สายวทิย์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

บริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จ ากัด 

มีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ
ทดสอบ วิชาสามัญ ๔ วิชา (สายศิลป์) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

บริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จ ากัด 

สนับสนุนการเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และ สมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ได้สนับสนุนส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมงานเปิดโลกอาชีวศึกษา 
KUSOOMTECHNOLOGY OPEN HOUSE 
๒๕๖๐ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สุดยอดเด็กเอกชนไทย ก้าว
ไกลสู่สากล น้อมถวายความจงรักและภักดี” 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔  

มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔  

 
 



  ๑๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
นายจักรี   พันธ์สมบัติ ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตนดี 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เนื่องใน
โอกาสวันครู ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอ าเภอปากช่อง 

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนดีเด่น (Opec 
administrator award ๒๐๑๗) 

กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

เป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม 

คณะสงฆ์อ าเภอปากช่อง 

ครู 
นายบุญถนอม    แสงหิรัญ รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ครูดีศรี

เอกชน (ระดับเข็มเพชร) 
สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวสาลี่    ชัยเวชพันธ ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ครูดีศรี
เอกชน (ระดับเข็มเงิน) 

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายธาดาศักดิ์   ธาดาจันทน์ 
นางอารีย์   แขกสูงเนิน 
นางธนัชชา    สุขนพศรี 
นางพนม    ศุภราพงศ์ 
นางสาวสุภัทชา   โคตรพันธ์ 
นางพรพิมล   นราภิชาต 
นางลัสติพร   พิชัย   
นางมารศรี   ภู่พลพิศาล 
นายนพสิทธิ์   ขจรพงศ์ศานต์ 
นางชัชนิดาพร   ศรีสุระ 
นางสุวดี   ผาตะพงษ์ 
นางร าพัน   ปุณขันธ์ 
นายธนาคาร    วัฒนะสุข 
นางขวัญชนก   เกษไธสง 
นางจุฑามาส   อ่อนวงษ์ 
นางสาววิไลวรรณ  อนุฤทธิ์ 
นางณิศภัค   นิตไธสง 
นางจิรวรรณ    ค่ าสูงเนิน 
นางรัชภร   สุขเพ็ง 
นางวิไล   เปรี้ยวกระโทก 
นางสาวพรรณี    นาเมืองรักษ์    
นางพรพัฒน์   ขจรพงศ์ศานต์ 



  ๒๐ 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
นางสาวอภิรุม   แฝงด่านกลาง 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ครูดีศรี
เอกชน (ระดับเข็มเงิน) 

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางมัตติการ์  ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์ 
นางมลิวรรณ์   มั่งสูงเนิน 
นางสาวสุวรรณา   คุ้มจอหอ 
นางสมบูรณ์   ชามะลิ 
นางสาวลัดดา   แพนไธสง 
นางวิยดา   จันทร์ดวง 
นางจิรวัฒน์   ดาวดี 
นางศริญญา   หมื่นรักษา 
นางจิณห์วรา    ใจสว่าง    
นางสาวลัดดา   แสนสูงเนิน 
นางสาวพวงเพ็ญ  เยี่ยงอย่างสุริยา 
นางสาวนฤมล   แก้ววิเศษ 
นางอุมาพร   เสริมพงษ์      
นายสมศักดิ์ ไตแก้ว 
นางปิยะมาศ   โสระสิงห์ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ครูดีศรี
เอกชน (ระดับเข็มทองแดง) 

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวณัฐกมล    ธรรมพิทักษ์ 
นางพูนทรัพย์    สงคราม 
นางบุญตา    เจียวฮะ 
นางน้ าทิพย์    ทวนขุนทด 
นางจันทนีย์    กิ่งจ าปา 
นางนพรรษ   เดื่อเลี้ยง 
นางกิตติมาพร   เถียรกระโทก 
นางสาวปราณีย์    ธรรมบุตร 
นางอนันตา    พาที 
นายถวิล    เกษไธสง 
นายวัชระ    สอนจันทึก 
นางสาวศรัญญา   นาคก้อน 
นางสาวปริยา    พลายเถื่อน 
นางชวนชม    หงส์ทอง 
นางสาวอรทัย    สุวรรณดี 
นางสาวภัทรธินันต์   ตอทองหลาง 
นายยุทธศักดิ์    ชุมศรี 
 
 



  ๒๑ 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
นางสาวชาลิดา   พรมบรรเทา 

รางวัลครูดีเด่น 
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

นครราชสีมา 

นางสาวจารุพร   เกิดสิน 
นางลัดดาวรรณ   จันทร์หอม 
นายบุญร่วม    พิชัย     
นางสาวจตุพร    ทองภูบาล 
นางสาวนวลสกุล   วงษ์บ าหราบ 
นางอรนุช   เวียงอินทร์ 
นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ 
นางสาวรุจิรา   ดุลพินิจกุล 
นางสาวบรรณฑรวรรณ แก้วก าชัย 
นางสาวนิภาภัทร์   ศรีสรรค์จร 
นายพรศักดิ์   ปทุมปี 
นางสาวอนงศิลป์  สืบส าราญ 
นายธนศักดิ์   ถุงจอหอ 
นางธัญวรัตน์   ตะลี 
นางสาววิรมณ   มีโชค 
นางสาวรุ่งรัตน์   แก้วศรี 
นางณัฐชยา    เนินกลาง 
นางสาวปัทมา   ปุราสะเก 
นายอนุสรณ์   หงส์สูงเนิน 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ด้วงอินทร์ 
นางสาวกัลยารัตน์  ปพลรตนกฤช 
นางสาวพนิดา   เครือผือ 
นางสาวรัฎดาพร   ประทุมชมภู 
นางสาวอรพันธ์    เสริมพงษ์ 
นางสาววันวิสาข์   ข่วนกระโทก 
นางสาวดวงนภา   ชินโคตร 
นางสาวเสาวนีย์   ทาภักดี 
นางสาวเพ็ญพิศ   แก่นกุล 
นางบงกชณสร  พรธรรศกร 
นางนลินรัตน์   วัจนะรัตน์ 
นางสาวศิริรักษ์   กองเงินนอก 
นางสาวรัชนีวรรณ  เวียนนอก 
นางมณกชสร    รณพรธนกฤต 
นางสาวนันท์นภัส    แทนมา 



  ๒๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
นางสาวธาริดากาญจน์    กานิเกตุ 

รางวัลครูดีเด่น 
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

นครราชสีมา 

นางสาววิภาพร    อินทวงศ์ 
นางอารดา       แค่มจันทึก 
นางสาวสุอาภา     สีมาพุฒ 
นางสาวพัชรี     นิลสันเทียะ 
 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 ๑) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๑.๑ นางสาวสุพรรษา  ดุเหว่าด า ให้ความรู้เรื่อง ไข่ ก าเนิดของไข่ ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๒ นางสาวทองพูน วีระโห ให้ความรู้เรื่อง ต้นกล้วยและส่วนต่าง ๆ ของกล้วย ในระดับชั้น
อนุบาล ๑/๓  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๓ ว่าที่ ร.ต หญิงธวัลรัตน์  เดือนแจ่ม ให้ความรู้เรื่อง การประกอบอาหารจากเห็ด  
ใน ระดับชั้นอนุบาล ๒/๗ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๔ นางสาวณัฐนันท์  ดอนทอง ให้ความรู้เรื่อง การท าซูซิ ในระดับชั้นอนุบาล ๒/๕  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
   ๑.๕ นายกิตติพร  มั่งมี ให้ความรู้เรื่อง การสื่อสาร (ไปรษณีย์) ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๖ นางชนาพร  ทองน้อย ให้ความรู้เรื่อง ของดีเมืองปากช่อง ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๓ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๗ นางสาวบุษรา  อยู่เจริญ ให้ความรู้เรื่อง การท าแซนวิช ในระดับชั้นอนุบาล ๒/๔ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๘ นางมานิดา  ชาติสุภาพ ให้ความรู้เรื่อง Bakery ในระดับชั้นอนุบาล ๒/๖ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๙ นางสาวธัญรดา  ทองศิริ ให้ความรู้เรื่อง การท าแซนวิส ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๐ นางสาวสุกัญญา  พัดเปรม ให้ความรู้เรื่อง การท าแซนวิส ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๑ นางโสมนัส  ไสยประจ า ให้ความรู้เรื่อง การท าแซนวิส ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๒ นางสาวนันท์หทัย  สุวรรณพัชรกิจ ให้ความรู้เรื่อง การท าแซนวิส ในระดับชั้นอภิบาล 
ห้อง ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๑๓ ทันตแพทย์นภาษิตา  พัฒนเดช ให้ความรู้เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกวิธี  
ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๕ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี



  ๒๓ 

 

   ๑.๑๔ นางสาวศุทธิรัตน์  ส าเร็จกิจโขคทวี ให้ความรู้เรื่อง มะนาว ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๕ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๕ จ่าสิบเอก สมเกียรติ  กุเวรไตรย์ ให้ความรู้เรื่อง อาชีพทหาร ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๖ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๖ นางสาวชวัญฤดี  วรรณโกต ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยปิ้ง ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๗ นางสาวมารินี  จิตรด ารงวิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยปิ้ง ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๘ นางสาวรุจาภา  สุขมี ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยเชื่อม ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๔ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๑๙ นายพงษ์ที ใจสว่าง ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมกล้วย ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๕ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๒๐ นางสาวชนิดา  ปาแน่ ให้ความรู้เรื่อง แอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๖ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๑ นางสาวดวงใจ  ศรีนอก ให้ความรู้เรื่อง การท ากล้วยบวชชี ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๗ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๒๒ นางสาวแหวนเพชร  โสภูเขียว ให้ความรู้เรื่อง ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร  
ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๑ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๓ นายสุวพันธ์ อยู่เล่ห์ ใหค้วามรู้เรื่อง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในระดับชั้นอนุบาล ๓/๑ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๒๔ นางเพ็ญพรรณ  แก้วพินิจ ให้ความรู้เรื่อง ห้องครัวและห้องรับประทานอารหาร  
ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๕ นางสาวหนึ่งนุช  มีสอาด ให้ความรู้เรื่อง การท าสลัดแอปเปิ้ล ในระดับชั้นอนุบาล ๑/๒ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๑.๒๖ นางแต่ง  ชินรัมย์ ให้ความรู้เรื่อง ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร  
ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๒ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๗ นางสาวจินตนา  อุบลทิพย์ ให้ความรู้เรื่อง การล้างมืออย่างถูกวิธี  
ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๑ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๘ นายธีรพันธ์  ปุณขันธุ์  ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรจากดอกอัญชัญ  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๒๙ นางสาวเกษศิณี  สังข์เงิน  ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ าองุ่น  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
   ๑.๓๐ นางวิไลวรรณ  ชาญนอก  ให้ความรู้เรื่อง การถักเปลจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
   ๑.๓๑ นายบรรณฑวรรษ  สังข์เงิน  ให้ความรู้เรื่อง การท ากะหรี่พัฟ  
ในระดับชั้นอภิบาลห้อง ๑ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 



  ๒๔ 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 

๑. การประกอบวิชาชีพ ๔ 
๒. การเกษตร ๓ 
๓. คหกรรม ๑๗ 
๔. หัตถกรรม ๑ 
๕. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๕ 
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๑๖ 

๑๘ 

การประกอบวิชาชีพ การเกษตร คหกรรม หัตถกรรม สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 

แผนภูมิแสดงข้อมูลประเภทของปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 



  ๒๕ 

 

สภาพชุมชนโดยรอบ 
 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ ๓๖,๔๖๗ คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยสาขาปากช่อง และห้างหุ้นส่วนทวียนต์ทวีกิจปากช่อง 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ และประชากรที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๒ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ สลับพื้นท่ีราบเล็กน้อย แม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 
อ าเภอปากช่อง คือ แม่น้ าล าตะคอง ซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคม 
ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และถนนภายใน เขตเทศบาล 
จ านวน ๒๕๔ สาย ทางรถไฟมีขบวนรถขึ้น-ล่อง หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปากช่องให้บริการทุกวัน  
 ข้อมูลอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑. อาชีพหลักของชุมชน  คือ   ค้าขาย 
๒. ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ   พุทธ  
๓. อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ   เกษตรกร 
๔. ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ   พุทธ 
๕. รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

  ๖. ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  
   -งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) 
   -งานคาวบอย 
   -งานเจ้าพ่อเจ้าแม่รูปสวย 
   -งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 
   -งานฤดูหนาว  
   -ประเพณลีอยกระทง 
   -ประเพณวีันสงกรานต์ 

 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับดี ชุมชนมีความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมมือ

กับทางโรงเรียน สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  ๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รยีน 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 - ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๗ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๕๒๔ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้นเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ตอ. ๓ ๓๕ ๔๔ ๗๙ ๓ ๔๑ ๕๓ ๙๔ 
อ.๑ ๗ ๑๓๕ ๑๐๙ ๒๔๔ ๖ ๑๐๙ ๑๐๔ ๒๑๓ 
อ.๒ ๗ ๑๔๗ ๑๒๔ ๒๗๑ ๗ ๑๔๐ ๑๐๘ ๒๔๘ 
อ.๓ ๗ ๑๑๓ ๑๓๖ ๒๔๙ ๗ ๑๔๔ ๑๒๖ ๒๗๐ 
ป.๑ ๖ ๑๖๒ ๑๓๖ ๒๙๘ ๗ ๑๑๙ ๑๔๓ ๒๖๒ 
ป.๒ ๖ ๑๒๗ ๑๖๘ ๒๙๕ ๖ ๑๖๔ ๑๓๓ ๒๙๗ 
ป.๓ ๖ ๑๓๕ ๑๖๑ ๒๙๖ ๖ ๑๒๕ ๑๖๘ ๒๙๓ 
ป.๔ ๖ ๑๕๘ ๑๓๖ ๒๙๔ ๖ ๑๓๒ ๑๖๖ ๒๙๘ 
ป.๕ ๖ ๑๓๕ ๑๕๔ ๒๘๙ ๖ ๑๕๓ ๑๓๗ ๒๙๐ 
ป.๖ ๖ ๑๕๔ ๑๕๓ ๓๐๗ ๖ ๑๓๘ ๑๕๔ ๒๙๒ 
ม.๑ ๕ ๙๙ ๘๖ ๑๘๕ ๕ ๑๒๙ ๑๐๔ ๒๓๓ 
ม.๒ ๕ ๑๑๔ ๑๐๕ ๒๑๙ ๕ ๑๐๘ ๘๓ ๑๙๑ 
ม.๓ ๕ ๑๑๒ ๑๑๕ ๒๒๗ ๕ ๑๑๖ ๑๐๕ ๒๒๑ 
ม.๔ ๒ ๔๔ ๖๒ ๑๐๖ ๓ ๕๖ ๘๓ ๑๓๙ 
ม.๕ ๒ ๓๙ ๕๒ ๙๑ ๒ ๔๓ ๕๔ ๙๗ 
ม.๖ ๒ ๑๘ ๕๖ ๗๔ ๒ ๔๐ ๔๘ ๘๘ 
รวม ๘๑ ๑,๗๒๗ ๑,๗๙๗ ๓,๕๒๔ ๘๓ ๑๗๕๗ ๑๗๖๙ ๓๕๒๖ 
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

อนุบาล 

ประถมต้น 

ประถมปลาย 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน) 



  ๒๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๑. เปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นปฐมวยั ปีการศึกษา๒๕๕๙(๗๖๔คน) และ ปีการศึกษา๒๕๖๐(๗๓๐คน) 

พัฒนาการด้าน 
ผลพัฒนาการเด็ก 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
ระดับดี ระดับดี 

๑.ด้านร่างกาย ๙๕.๙๑ ๙๗.๘๔ 
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๙๕.๒๙ ๙๙.๐๘ 
๓.ด้านสังคม ๙๕.๕๑ ๙๙.๕๑ 
๔.ด้านสติปัญญา ๙๔.๕๘ ๙๘.๔๐ 

 

 
๒. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

๙๕.๒๕ 

๙๗.๖๐ 

๙๗.๑๕ 

๙๕.๐๐ 

๙๗.๘๔ 

๙๙.๐๘ 

๙๙.๕๑ 

๙๘.๔๐ 

๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๗.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ร่างกาย 

อารมณ์-
จิตใจ 

สังคม 

สติปัญญา 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๒๙ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๙๐.๘๘ ๘๘.๕๑  
คณิตศาสตร์ ๘๔.๔๖ ๗๘.๕๔  
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๕๐ ๗๒.๘๐  
สังคมศึกษา ฯ ๔๒.๙๑ ๓๕.๖๓  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐  
ศิลปะ ๗๖.๐๑ ๙๒.๓๔  
การงานอาชีพฯ ๘๔.๘๐ ๑๐๐  
ภาษาต่างประเทศ ๕๘.๗๘ ๓๖.๔๐  
คอมพิวเตอร์๑ ๙๙.๖๖ ๑๐๐  
ประวัติศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๔๑.๐๐  
หน้าที่พลเมือง ๖๒.๑๖ ๗๒.๐๓  
ภาษาต่างประเทศฟัง –พูด๑ ๘๕.๑๔ ๗๘.๑๖  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๑  ๙๖.๙๓  

 

 
 

๙๐.๘๘ 

๘๔.๔๖ 

๖๒.๕๐ 

๔๒.๙๑ 

๑๐๐.๐๐ 

๗๖.๐๑ 

๘๔.๘๐ 

๕๘.๗๘ 

๙๙.๖๖ 

๕๐.๐๐ 

๖๒.๑๖ 

๘๕.๑๔ 

๘๘.๕๑ 

๗๘.๕๔ 

๗๒.๘๐ 

๓๕.๖๓ 

๑๐๐ 

๙๒.๓๔ 

๑๐๐ 

๓๖.๔๐ 

๑๐๐ 

๔๑.๐๐ 

๗๒.๐๓ 

๗๘.๑๖ 

๙๖.๙๓ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์๑ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง 

ภาษาต่างประเทศฟัง –พูด๑ 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๑ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๙๐.๘๘ ๗๖.๗๙  
คณิตศาสตร์ ๘๔.๔๖ ๖๑.๐๙  
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๕๐ ๗๕.๗๗  
สังคมศึกษา ฯ ๔๒.๙๑ ๗๐.๓๑  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐  
ศิลปะ ๗๖.๐๑ ๙๗.๒๗  
การงานอาชีพฯ ๘๔.๘๐ ๑๐๐  
ภาษาต่างประเทศ ๕๘.๗๘ ๕๙.๐๔  
คอมพิวเตอร์๒ ๙๙.๖๖ ๗๔.๐๖  
ประวัติศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๖๐.๔๑  
หน้าที่พลเมือง๒ ๖๒.๑๖ ๕๓.๒๔  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๒ ๘๕.๑๔ ๖๖.๘๙  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๒ **ไม่จัดสอน** ๗๑.๖๗  

 

 

๙๐.๘๘ 

๘๔.๔๖ 

๖๒.๕๐ 

๔๒.๙๑ 

๑๐๐.๐๐ 

๗๖.๐๑ 

๘๔.๘๐ 

๕๘.๗๘ 

๙๙.๖๖ 

๕๐.๐๐ 

๖๒.๑๖ 

๘๕.๑๔ 

๗๖.๗๙ 

๖๑.๐๙ 

๗๕.๗๗ 

๗๐.๓๑ 

๑๐๐ 

๙๗.๒๗ 

๑๐๐ 

๕๙.๐๔ 

๗๔.๐๖ 

๖๐.๔๑ 

๕๓.๒๔ 

๖๖.๘๙ 

๗๑.๖๗ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์๒ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง๒ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๒ 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๒ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๑ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๕๕.๒๙ ๖๔.๕๑  
คณิตศาสตร์ ๕๐.๘๕ ๖๕.๑๙  
วิทยาศาสตร์ ๙๓.๑๗ ๘๒.๒๕  
สังคมศึกษา ฯ ๕๘.๐๒ ๔๐.๒๗  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๙.๖๖ ๙๙.๖๖  
ศิลปะ ๖๙.๖๒ ๗๗.๘๒  
การงานอาชีพฯ ๘๔.๖๔ ๖๗.๕๘  
ภาษาต่างประเทศ ๔๐.๖๑ ๗๖.๗๙  
คอมพิวเตอร์ ๓ ๙๖.๕๙ ๙๐.๑๐  
ประวัติศาสตร์ ๕๕.๙๗ ๔๘.๑๒  
หน้าที่พลเมือง ๓ ๙๙.๖๖ ๙๑.๑๓  
ภาษาต่างประเทศฟัง – พูด ๕๙.๗๓ ๔๔.๐๓  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๓  ๘๑.๒๓  

 

 

๕๕.๒๙ 

๕๐.๘๕ 

๙๓.๑๗ 

๕๘.๐๒ 

๙๙.๖๖ 

๖๙.๖๒ 

๘๔.๖๔ 

๔๐.๖๑ 

๙๖.๕๙ 

๕๕.๙๗ 

๙๙.๖๖ 

๕๙.๗๓ 

๖๔.๕๑ 

๖๕.๑๙ 

๘๒.๒๕ 

๔๐.๒๗ 

๙๙.๖๖ 

๗๗.๘๒ 

๖๗.๕๘ 

๗๖.๗๙ 

๙๐.๑๐ 

๔๘.๑๒ 

๙๑.๑๓ 

๔๔.๐๓ 

๘๑.๒๓ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์ ๓ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง ๓ 

ภาษาต่างประเทศฟัง – พูด 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๓ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๒ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๗๖.๓๗ ๘๕.๕๗  
คณิตศาสตร์ ๖๓.๓๖ ๗๑.๑๔  
วิทยาศาสตร์ ๕๗.๕๓ ๗๑.๘๑  
สังคมศึกษา ฯ ๖๑.๓๐ ๖๕.๗๗  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๖๖  
ศิลปะ ๖๕.๔๑ ๗๐.๔๗  
การงานอาชีพฯ ๖๙.๑๘ ๖๘.๗๙  
ภาษาต่างประเทศ ๒๗.๗๔ ๓๒.๕๕  
คอมพิวเตอร์๔ ๗๓.๖๓ ๗๑.๘๑  
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๖๒  
ประวัติศาสตร์ ๕๔.๗๙ ๕๕.๐๓  
หน้าที่พลเมือง๔ ๘๖.๙๙ ๙๐.๖๐  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๔ ๖๑.๙๙ ๓๙.๖๐  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๔  ๗๕.๑๗  

 

 

๗๖.๓๗ 

๖๓.๓๖ 

๕๗.๕๓ 

๖๑.๓๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๖๕.๔๑ 

๖๙.๑๘ 

๒๗.๗๔ 

๗๓.๖๓ 

๑๐๐.๐๐ 

๕๔.๗๙ 

๘๖.๙๙ 

๖๑.๙๙ 

๘๕.๕๗ 

๗๑.๑๔ 

๗๑.๘๑ 

๖๕.๗๗ 

๙๙.๖๖ 

๗๐.๔๗ 

๖๘.๗๙ 

๓๒.๕๕ 

๗๑.๘๑ 

๙๓.๖๒ 

๕๕.๐๓ 

๙๐.๖๐ 

๓๙.๖๐ 

๗๕.๑๗ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์๔ 

ภาษาไทยอ่าน-เขียน๑ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง๔ 

ภาษาต่างประเทศ… 

ภาษาจีนเพื่อการ… 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๓ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๗๘.๑๓ ๘๑.๘๒  
คณิตศาสตร์ ๓๑.๙๔ ๕๐.๓๕  
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๔๖ ๓๑.๘๒  
สังคมศึกษา ฯ ๗๐.๑๔ ๘๒.๕๒  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๒๒ ๙๕.๑๐  
ศิลปะ ๖๘.๔๐ ๖๒.๕๙  
การงานอาชีพฯ ๙๒.๐๑ ๖๗.๔๘  
ภาษาต่างประเทศ ๓๔.๐๓ ๓๓.๙๒  
คอมพิวเตอร์๕ ๘๖.๔๖ ๔๘.๙๕  
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๒ ๘๖.๔๖ ๘๐.๗๗  
ประวัติศาสตร์ ๔๖.๘๘ ๙๘.๖๐  
หน้าที่พลเมือง๕ ๘๘.๑๙ ๗๙.๓๗  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ ๑๐๐.๐๐ ๕๖.๖๔  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๕  ๕๑.๗๕  

 

 

๗๘.๑๓ 

๓๑.๙๔ 

๓๖.๔๖ 

๗๐.๑๔ 

๙๗.๒๒ 

๖๘.๔๐ 

๙๒.๐๑ 

๓๔.๐๓ 

๘๖.๔๖ 

๘๖.๔๖ 

๔๖.๘๘ 

๘๘.๑๙ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๑.๘๒ 

๕๐.๓๕ 

๓๑.๘๒ 

๘๒.๕๒ 

๙๕.๑๐ 

๖๒.๕๙ 

๖๗.๔๘ 

๓๓.๙๒ 

๔๘.๙๕ 

๘๐.๗๗ 

๙๘.๖๐ 

๗๙.๓๗ 

๕๖.๖๔ 

๕๑.๗๕ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์๕ 

ภาษาไทยอ่าน-เขียน๒ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง๕ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๕ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๔ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๗๐.๑๖ ๖๘.๘๖  
คณิตศาสตร์ ๔๒.๖๒ ๔๑.๘๗  
วิทยาศาสตร์ ๗๒.๗๙ ๖๓.๓๒  
สังคมศึกษา ฯ ๖๖.๕๖ ๕๗.๐๙  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๐ ๙๘.๒๗  
ศิลปะ ๖๔.๒๖ ๗๖.๔๗  
การงานอาชีพฯ ๗๕.๗๔ ๘๓.๐๔  
ภาษาต่างประเทศ ๔๒.๖๒ ๔๐.๔๘  
คอมพิวเตอร์๖ ๘๕.๕๗ ๔๘.๔๔  
ภาษาไทยอ่าน-เขียน๓ ๗๖.๐๗ ๗๔.๓๙  
ประวัติศาสตร์ ๔๒.๙๕ ๗๙.๙๓  
หน้าที่พลเมือง๖ ๙๕.๔๑ ๘๕.๑๒  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๖ ๙๓.๔๔ ๕๗.๔๔  
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๖  ๖๖.๐๙  

 

 

๗๐.๑๖ 

๔๒.๖๒ 

๗๒.๗๙ 

๖๖.๕๖ 

๙๗.๗๐ 

๖๔.๒๖ 

๗๕.๗๔ 

๔๒.๖๒ 

๘๕.๕๗ 

๗๖.๐๗ 

๔๒.๙๕ 

๙๕.๔๑ 

๙๓.๔๔ 

๖๘.๘๖ 

๔๑.๘๗ 

๖๓.๓๒ 

๕๗.๐๙ 

๙๘.๒๗ 

๗๖.๔๗ 

๘๓.๐๔ 

๔๐.๔๘ 

๔๘.๔๔ 

๗๔.๓๙ 

๗๙.๙๓ 

๘๕.๑๒ 

๕๗.๔๔ 

๖๖.๐๙ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์๖ 

ภาษาไทยอ่าน-เขียน๓ 

ประวัติศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง๖ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๖ 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๖ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๕ 

 

๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๑ ๔๕.๔๑ ๓๗.๒๓ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร๑์ ๕.๙๕ ๓๐.๗๔ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๑ ๒๒.๑๖ ๒๒.๙๔  
สังคมศึกษา ฯ๑ ๖๐.๐๐ ๖๔.๕๐ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๙๕.๑๔ ๘๓.๙๘ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๑ ๗๖.๒๒ ๖๐.๖๑  
การงานอาชีพฯ๑ ๖๕.๙๕ ๕๖.๒๘  
ภาษาตา่งประเทศ๑ ๙๕.๑๔ ๒๕.๑๑  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๔๒.๑๖ ๓๐.๗๔  
คอมพิวเตอร๑์ ๗๖.๒๒ ๖๐.๑๗  
ดนตรี-นาฏศลิป์๑ ๗๐.๘๑ ๑๐๐.๐๐  
ประวัติศาสตร์๑ ๒๘.๑๑ ๗๒.๗๓  
หน้าที่พลเมือง ๑ ๗๙.๔๖ ๗๑.๔๓  
ภาษาตา่งประเทศอ่าน-เขียน๑ ๒๓.๒๔ ๒๘.๕๗  
ภาษาตา่งประเทศฟัง-พูด๑ ๑๘.๙๒ ๔๒.๘๖  
ภาษาจนี๑  ๘๐.๐๙  

 

 

๔๕.๔๑ 

๕.๙๕ 

๒๒.๑๖ 

๖๐.๐๐ 

๙๕.๑๔ 

๗๖.๒๒ 

๖๕.๙๕ 

๙๕.๑๔ 

๔๒.๑๖ 

๗๖.๒๒ 

๗๐.๘๑ 

๒๘.๑๑ 

๗๙.๔๖ 

๒๓.๒๔ 

๑๘.๙๒ 

๓๗.๒๓ 

๓๐.๗๔ 

๒๒.๙๔ 

๖๔.๕๐ 

๘๓.๙๘ 

๖๐.๖๑ 

๕๖.๒๘ 

๒๕.๑๑ 

๓๐.๗๔ 

๖๐.๑๗ 

๑๐๐.๐๐ 

๗๒.๗๓ 

๗๑.๔๓ 

๒๘.๕๗ 

๔๒.๘๖ 

๘๐.๐๙ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๑ 
คณิตศาสตร์๑ 
วิทยาศาสตร์๑ 

สังคมศึกษา ฯ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ 

ทัศนศิลป์๑ 
การงานอาชีพฯ๑ 

ภาษาอังกฤษ๑ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ 

คอมพิวเตอร์๑ 
ดนตรี-นาฏศิลป์๑ 

ประวัติศาสตร์๑ 
หน้าที่พลเมือง ๑ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๑ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๑ 

ภาษาจีน๑ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๒ ๕๐.๐๐ ๓๗.๙๙ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร๒์ ๗.๑๔ ๒๒.๒๗ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๒ ๓๑.๓๒ ๓๔.๕๐  
สังคมศึกษา ฯ๒ ๗๕.๘๒ ๗๑.๑๘ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๓๑ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๒ ๖๑.๕๔ ๖๙.๘๗  
การงานอาชีพฯ๒ ๘๒.๙๗ ๗๘.๑๗  
ภาษาตา่งประเทศ๒ ๑๘.๖๘ ๒๓.๕๘  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๔๑.๒๑ ๒๐.๙๖  
คอมพิวเตอร๒์ ๔๗.๒๕ ๕๖.๓๓  
ดนตรี-นาฏศลิป์๒ ๙๕.๐๕ ๑๐๐.๐๐  
ประวัติศาสตร์๒ ๕๐.๐๐ ๔๐.๖๑  
หน้าที่พลเมือง ๒ ๘๑.๓๒ ๗๗.๗๓  
ภาษาตา่งประเทศอ่าน-เขียน๒ ๔๗.๘๐ ๔๕.๘๕  
ภาษาตา่งประเทศฟัง-พูด๒ ๕๖.๐๔ ๒๘.๓๘  
ภาษาจนี๒  ๗๘.๖๐  

 

 

๕๐.๐๐ 

๗.๑๔ 

๓๑.๓๒ 

๗๕.๘๒ 

๑๐๐.๐๐ 

๖๑.๕๔ 

๘๒.๙๗ 

๑๘.๖๘ 

๔๑.๒๑ 

๔๗.๒๕ 

๙๕.๐๕ 

๕๐.๐๐ 

๘๑.๓๒ 

๔๗.๘๐ 

๕๖.๐๔ 

๓๗.๙๙ 

๒๒.๒๗ 

๓๔.๕๐ 

๗๑.๑๘ 

๗๐.๓๑ 

๖๙.๘๗ 

๗๘.๑๗ 

๒๓.๕๘ 

๒๐.๙๖ 

๕๖.๓๓ 

๑๐๐.๐๐ 

๔๐.๖๑ 

๗๗.๗๓ 

๔๕.๘๕ 

๒๘.๓๘ 

๗๘.๖๐ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๒ 

คณิตศาสตร์๒ 

วิทยาศาสตร์๒ 

สังคมศึกษา ฯ๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๒ 

ทัศนศิลป์๒ 

การงานอาชีพฯ๒ 

ภาษาอังกฤษ๒ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ 

คอมพิวเตอร์๒ 

ดนตรี-นาฏศิลป์๒ 

ประวัติศาสตร์๒ 

หน้าที่พลเมือง ๒ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๒ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๒ 

ภาษาจีน2 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๗ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๓ ๓๙.๙๑ ๕๖.๘๔ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร์๓ ๒๗.๗๐ ๑๗.๘๙ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๓ ๒๒.๐๗ ๑๔.๒๑  
สังคมศึกษา ฯ๓ ๓๙.๔๔ ๔๐.๕๓ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๗๔.๑๘ ๘๖.๘๔ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๓ ๖๙.๔๘ ๗๗.๓๗  
การงานอาชีพฯ๓ ๗๗.๔๖ ๕๘.๔๒  
ภาษาต่างประเทศ๓ ๑๓.๖๒ ๒๑.๕๘  
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๓ ๓๑.๙๒ ๑๗.๓๗  
คอมพิวเตอร์๓ ๔๔.๖๐ ๔๘.๔๒  
ดนตรี-นาฏศิลป์๓ ๘๑.๒๒ ๙๘.๔๒  
ประวัติศาสตร์๓ ๑๐.๘๐ ๕๒.๖๓  
หน้าที่พลเมือง ๓ ๗๑.๓๖ ๗๐.๐๐  
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน๓ ๒๗.๒๓ ๒๐.๐๐  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๓ ๓๖.๖๒ ๓๙.๔๗  
ภาษาจีน๓  ๘๖.๓๒  

 

 

๓๙.๙๑ 

๒๗.๗๐ 

๒๒.๐๗ 

๓๙.๔๔ 

๗๔.๑๘ 

๖๙.๔๘ 

๗๗.๔๖ 

๑๓.๖๒ 

๓๑.๙๒ 

๔๔.๖๐ 

๘๑.๒๒ 

๑๐.๘๐ 

๗๑.๓๖ 

๒๗.๒๓ 

๓๖.๖๒ 

๕๖.๘๔ 

๑๗.๘๙ 

๑๔.๒๑ 

๔๐.๕๓ 

๘๖.๘๔ 

๗๗.๓๗ 

๕๘.๔๒ 

๒๑.๕๘ 

๑๗.๓๗ 

๔๘.๔๒ 

๙๘.๔๒ 

๕๒.๖๓ 

๗๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๙.๔๗ 

๘๖.๓๒ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๓ 

คณิตศาสตร์๓ 

วิทยาศาสตร์๓ 

สังคมศึกษา ฯ๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๓ 

ทัศนศิลป์๓ 

การงานอาชีพฯ๓ 

ภาษาอังกฤษ๓ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ 

คอมพิวเตอร์๓ 

ดนตรี-นาฏศิลป์๓ 

ประวัติศาสตร์๓ 

หน้าที่พลเมือง ๓ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๓ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๓ 

ภาษาจีน๓ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๔ ๕๒.๑๑ ๖๐.๘๕ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร์๔ ๑๘.๗๘ ๑๒.๗๐ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๔ ๓๘.๕๐ ๓๒.๘๐  
สังคมศึกษา ฯ๔ ๓๗.๕๖ ๓๑.๗๕ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๕๖.๓๔ ๘๕.๗๑ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๔ ๖๓.๘๕ ๘๕.๑๙  
การงานอาชีพฯ๔ ๖๐.๕๖ ๗๒.๔๙  
ภาษาต่างประเทศ๔ ๒๑.๖๐ ๑๔.๘๑  
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๒๐.๖๖ ๑๗.๙๙  
คอมพิวเตอร์๔ ๓๘.๐๓ ๔๗.๖๒  
ดนตรี-นาฏศิลป์๔ ๘๖.๓๘ ๑๐๐.๐๐  
ประวัติศาสตร์๔ ๓๖.๖๒ ๒๑.๑๖  
หน้าที่พลเมือง ๔ ๘๔.๙๘ ๗๙.๓๗  
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน๔ ๓๐.๙๙ ๓๘.๑๐  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๔ ๕๒.๑๑ ๓๗.๐๔  
ภาษาจีน๔  ๖๘.๗๘  

 

 

๕๒.๑๑ 

๑๘.๗๘ 

๓๘.๕๐ 

๓๗.๕๖ 

๕๖.๓๔ 

๖๓.๘๕ 

๖๐.๕๖ 

๒๑.๖๐ 

๒๐.๖๖ 

๓๘.๐๓ 

๘๖.๓๘ 

๓๖.๖๒ 

๘๔.๙๘ 

๓๐.๙๙ 

๕๒.๑๑ 

๖๐.๘๕ 

๑๒.๗๐ 

๓๒.๘๐ 

๓๑.๗๕ 

๘๕.๗๑ 

๘๕.๑๙ 

๗๒.๔๙ 

๑๔.๘๑ 

๑๗.๙๙ 

๔๗.๖๒ 

๑๐๐.๐๐ 

๒๑.๑๖ 

๗๙.๓๗ 

๓๘.๑๐ 

๓๗.๐๔ 

๖๘.๗๘ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๔ 

คณิตศาสตร์๔ 

วิทยาศาสตร์๔ 

สังคมศึกษา ฯ๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๔ 

ทัศนศิลป์๔ 

การงานอาชีพฯ๔ 

ภาษาอังกฤษ๔ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ 

คอมพิวเตอร์๔ 

ดนตรี-นาฏศิลป์๔ 

ประวัติศาสตร์๔ 

หน้าที่พลเมือง ๔ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๔ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๔ 

ภาษาจีน๔ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๓๙ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๕ ๗๖.๙๙ ๕๗.๐๙ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร์๕ ๔๐.๒๗ ๓๗.๕๕ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๕ ๑๗.๒๖ ๒๕.๒๙  
สังคมศึกษา ฯ๕ ๓๐.๙๗ ๓๘.๗๐ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๘๖.๗๓ ๘๒.๓๘ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๕ ๖๕.๙๓ ๕๙.๓๙  
การงานอาชีพฯ๕ ๖๓.๒๗ ๕๖.๓๒  
ภาษาต่างประเทศ๕ ๒๖.๕๕ ๑๖.๐๙  
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๔๒.๐๔ ๓๕.๒๕  
คอมพิวเตอร์๕ ๖๙.๙๑ ๗๓.๕๖  
ดนตรี-นาฏศิลป์๕ ๙๔.๒๕ ๗๔.๗๑  
ประวัติศาสตร์๕ ๔๐.๒๗ ๑๙.๑๖  
หน้าที่พลเมือง ๕ ๙๕.๕๘ ๘๐.๘๔  
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน๕ ๔๑.๕๙ ๓๒.๕๗  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ ๕๐.๔๔ ๓๓.๗๒  
ภาษาจีน๕  ๓๔.๔๘  

 

 

๗๖.๙๙ 

๔๐.๒๗ 

๑๗.๒๖ 

๓๐.๙๗ 

๘๖.๗๓ 

๖๕.๙๓ 

๖๓.๒๗ 

๒๖.๕๕ 

๔๒.๐๔ 

๖๙.๙๑ 

๙๔.๒๕ 

๔๐.๒๗ 

๙๕.๕๘ 

๔๑.๕๙ 

๕๐.๔๔ 

๕๗.๐๙ 

๓๗.๕๕ 

๒๕.๒๙ 

๓๘.๗๐ 

๘๒.๓๘ 

๕๙.๓๙ 

๕๖.๓๒ 

๑๖.๐๙ 

๓๕.๒๕ 

๗๓.๕๖ 

๗๔.๗๑ 

๑๙.๑๖ 

๘๐.๘๔ 

๓๒.๕๗ 

๓๓.๗๒ 

๓๔.๔๘ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๕ 

คณิตศาสตร์๕ 

วิทยาศาสตร์๕ 

สังคมศึกษา ฯ๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๕ 

ทัศนศิลป์๕ 

การงานอาชีพฯ๕ 

ภาษาต่างประเทศ๕ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ 

คอมพิวเตอร์๕ 

ดนตรี-นาฏศิลป์๕ 

ประวัติศาสตร์๕ 

หน้าที่พลเมือง ๕ 

ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน๕ 

ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๕ 

ภาษาจีน ๕ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๐ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๖ ๗๓.๑๕ ๔๓.๙๓ **ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร์๖ ๖๒.๕๐ ๔๔.๓๙ จัดสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาศาสตร์๖ ๔๓.๙๘ ๓๖.๙๒  
สังคมศึกษา ฯ๖ ๔๗.๒๒ ๓๖.๙๒ **ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๗๘.๒๔ ๙๒.๙๙ ชมรมภาษาจีน 
ทัศนศิลป์๖ ๗๖.๓๙ ๓๑.๗๘  
การงานอาชีพฯ๖ ๕๗.๔๑ ๕๘.๔๑  
ภาษาต่างประเทศ๖ ๓๕.๖๕ ๓๐.๓๗  
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖ ๕๖.๐๒ ๕๒.๓๔  
คอมพิวเตอร์๖ ๖๒.๕๐ ๓๗.๘๕  
ดนตรี-นาฏศิลป์๖ ๗๐.๘๓ ๑๐๐  
ประวัติศาสตร์๖ ๔๒.๕๙ ๔๔.๓๙  
หน้าที่พลเมือง ๖ ๙๕.๘๓ ๑๐๐  
ภาษาต่างประเทศอ่าน-เขียน๖ ๕๐.๙๓ ๓๖.๔๕  
ภาษาต่างประเทศฟัง-พูด๖ ๓๗.๙๖ ๒๘.๐๔  
ภาษาจีน ๖  ๔๖.๗๓  

 

 

๗๓.๑๕ 

๖๒.๕๐ 

๔๓.๙๘ 

๔๗.๒๒ 

๗๘.๒๔ 

๗๖.๓๙ 

๕๗.๔๑ 

๓๕.๖๕ 

๕๖.๐๒ 

๖๒.๕๐ 

๗๐.๘๓ 

๔๒.๕๙ 

๙๕.๘๓ 

๕๐.๙๓ 

๓๗.๙๖ 

๔๓.๙๓ 

๔๔.๓๙ 

๓๖.๙๒ 

๓๖.๙๒ 

๙๒.๙๙ 

๓๑.๗๘ 

๕๘.๔๑ 

๓๐.๓๗ 

๕๒.๓๔ 

๓๗.๘๕ 

๑๐๐ 

๔๔.๓๙ 

๑๐๐ 

๓๖.๔๕ 

๒๘.๐๔ 

๔๖.๗๓ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๖ 

คณิตศาสตร์๖ 

วิทยาศาสตร์๖ 

สังคมศึกษา ฯ๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๖ 

ทัศนศิลป์๖ 

การงานอาชีพฯ๖ 

ภาษาอังกฤษ๖ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ 

คอมพิวเตอร์๖ 

ดนตรี-นาฏศิลป์๖ 

ประวัติศาสตร์๖ 

หน้าที่พลเมือง ๖ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๖ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๖ 

ภาษาจีน6 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๑ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑(แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๑ ๔๑.๕๑ ๕๐.๕๗  
คณิตศาสตร์๑ ๔๙.๐๖ ๖.๙๐  
ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ ๑๐.๓๘ ๑๓.๗๙  
พระพุทธศาสนา๑ ๕๙.๔๓ ๘๕.๐๖  
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  
ศิลปะ๑ ๙๐.๕๗ ๘๕.๐๖  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑ ๙๙.๐๖ ๘๘.๕๑  
ภาษาอังกฤษ๑ ๔๑.๕๑ ๔๐.๒๓  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๒๓.๕๘ ๔.๖๐  
เสรมิทักษะการอ่านเขยีน๑ ๔๗.๑๗ ๗๘.๑๖  
เคมีพื้นฐาน๑ ๐.๙๔ ๒๔.๑๔  
ชีวะพื้นฐาน๑ ๕๐.๙๔ ๙.๒๐  
ฟิสิกส๑์ ๑๔.๑๕ ๑.๑๕  
หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๘๓.๐๒ ๘๖.๒๑  
ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๖๗.๙๒ ๘๖.๒๑  
ทักษะภาษาอังกฤษ๑ ๔๒.๔๕ ๔๑.๓๘  

 

 

๔๑.๕๑ 

๔๙.๐๖ 

๑๐.๓๘ 

๕๙.๔๓ 

๑๐๐.๐๐ 

๙๐.๕๗ 

๙๙.๐๖ 

๔๑.๕๑ 

๒๓.๕๘ 

๔๗.๑๗ 

๐.๙๔ 

๕๐.๙๔ 

๑๔.๑๕ 

๘๓.๐๒ 

๖๗.๙๒ 

๔๒.๔๕ 

๕๐.๕๗ 

๖.๙๐ 

๑๓.๗๙ 

๘๕.๐๖ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๕.๐๖ 

๘๘.๕๑ 

๔๐.๒๓ 

๔.๖๐ 

๗๘.๑๖ 

๒๔.๑๔ 

๙.๒๐ 

๑.๑๕ 

๘๖.๒๑ 

๘๖.๒๑ 

๔๑.๓๘ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๑ 

คณิตศาสตร์๑ 

ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ 

พระพุทธศาสนา๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๑ 

ศิลปะ๑ 

การงานอาชีพและ… 

ภาษาอังกฤษ๑ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ 

เสริมทักษะการอ่าน… 

เคมีพ้ืนฐาน๑ 

ชีวะพื้นฐาน๑ 

ฟิสิกส์๑ 

หน้าที่พลเมือง ๑ 

ประวัติศาสตร์ไทย ๑ 

ทักษะภาษาอังกฤษ๑ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๒ ๗๐.๕๙ ๕๐.๕๗  
คณิตศาสตร์๒ ๓๕.๒๙ ๑๘.๓๙  
ฟิสิกส๒์ ๒๔.๕๑ ๒๔.๑๔  
ภูมิศาสตร์  ๕๔.๙๐ ๑๐๐.๐๐  
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๙๘.๐๔ ๙๔.๒๕  
ศิลปะ๒ ๘๘.๒๔ ๗๒.๔๑  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๓๕.๒๙ ๑๑.๔๙  
การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี ๒๖.๔๗ ๘๓.๙๑  
เสรมิทักษะการอ่าน - เขียน ๒ ๕๙.๘๐ ๘๖.๒๑  
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๓๗.๒๕  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
เคมี๑ ๗.๘๔ ๒๖.๔๔  
ชีววิทยา๑ ๒๗.๔๕ ๔๑.๓๘  
หน้าท่ีพลเมือง๒ ๘๘.๒๔ ๘๖.๒๑  
ประวัติศาสตร์ไทย๒ ๕๘.๘๒ ๗๑.๒๖  
ภาษาอังกฤษ๒ ๓๗.๒๕ ๘๒.๗๖  
ทักษะภาษาอังกฤษ๒ ๔๐.๒๐ ๗๐.๑๑  
ฟิสิกส์พื้นฐาน๒  ๔๘.๒๘ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 

 

 

๗๐.๕๙ 
๓๕.๒๙ 

๒๔.๕๑ 
๕๔.๙๐ 

๙๘.๐๔ 
๘๘.๒๔ 

๓๕.๒๙ 
๒๖.๔๗ 

๕๙.๘๐ 
๓๗.๒๕ 

๗.๘๔ 
๒๗.๔๕ 

๘๘.๒๔ 
๕๘.๘๒ 

๓๗.๒๕ 
๔๐.๒๐ 

๕๐.๕๗ 
๑๘.๓๙ 

๒๔.๑๔ 
๑๐๐.๐๐ 

๙๔.๒๕ 
๗๒.๔๑ 

๑๑.๔๙ 
๘๓.๙๑ 

๘๖.๒๑ 

๒๖.๔๔ 
๔๑.๓๘ 

๘๖.๒๑ 
๗๑.๒๖ 

๘๒.๗๖ 
๗๐.๑๑ 

๔๘.๒๘ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๒ 
คณิตศาสตร์๒ 

ฟิสิกส์๒ 
ภูมิศาสตร์  

สุขศึกษาและพลศึกษา๒ 
ศิลปะ๒ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ 
การเขียนโปรแกรม… 

เสริมทักษะการอ่าน - … 
โลกดาราศาสตร์และ… 

เคม๑ี 
ชีววิทยา๑ 

หน้าที่พลเมือง๒ 
ประวัติศาสตร์ไทย๒ 

ภาษาอังกฤษ๒ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๒ 

ฟิสิกส์พื้นฐาน๒ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๓ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑ (แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(รายวิชา) 
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 

หมายเหตุ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

คณิตศาสตร์๑ ๐.๐๐ เปิดสอนแผนการเรียนฯ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑ ๘.๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาษาจีน๑ ๗๘.๗๒  
ภาษาจีนฟัง-พูด๑ ๘๐.๘๕  
ภาษาจีน-อ่านเขียน๑ ๔๘.๙๔  
ภาษาไทย๑ ๑๐.๖๔  
เสรมิทักษะการอ่าน-เขียน๑ ๔๖.๘๑  
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑๐๐.๐๐  
ชีวะพื้นฐาน๑ ๒.๑๓  
ศิลปะ๑ ๔๔.๖๘  
หน้าท่ีพลเมือง๑ ๔๘.๙๔  
พระพุทธศาสนา๑ ๕๓.๑๙  
ประวัติศาสตร์ไทย๑ ๔๖.๘๑  
ภาษาอังกฤษ๑ ๑๗.๐๒  
ทักษะภาษาอังกฤษ๑ ๑๗.๐๒  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑ ๑๗.๐๒  

 

 
 

๐.๐๐ 

๘.๕๑ 

๗๘.๗๒ 

๘๐.๘๕ 

๔๘.๙๔ 

๑๐.๖๔ 

๔๖.๘๑ 

๑๐๐.๐๐ 

๒.๑๓ 

๔๔.๖๘ 

๔๘.๙๔ 

๕๓.๑๙ 

๔๖.๘๑ 

๑๗.๐๒ 

๑๗.๐๒ 

๑๗.๐๒ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์๑ 

การงานอาชีพและ… 

ภาษาจีน๑ 

ภาษาจีนฟัง-พูด๑ 

ภาษาจีน-อ่านเขียน๑ 

ภาษาไทย๑ 

เสริมทักษะการอ่าน-… 

สุขศึกษาและพล… 

ชีวะพื้นฐาน๑ 

ศิลปะ๑ 

หน้าที่พลเมือง๑ 

พระพุทธศาสนา๑ 

ประวัติศาสตร์ไทย๑ 

ภาษาอังกฤษ๑ 

ทักษะภาษาอังกฤษ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ… 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แผน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๔ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ (แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(รายวิชา) 
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 

หมายเหตุ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

คณิตศาสตร์๒ ๐.๐๐ เปิดสอนแผนการเรียนฯ 
การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี ๕๔.๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาษาจีน๒ ๖๐.๘๗  
ภาษาจีนฟัง-พูด๒ ๕๘.๗๐  
ภาษาจีน-อ่านเขียน๒ ๔๑.๓๐  
ภาษาไทย๒ ๘.๗๐  
เสรมิทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๓๖.๙๖  
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๘๐.๔๓  
เคมีพื้นฐาน๑ ๑๙.๕๗  
ศิลปะ๒ ๑๕.๒๒  
หน้าท่ีพลเมือง๒ ๑๗.๓๙  
ภูมิศาสตร ์ ๘๙.๑๓  
ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ๕๘.๗๐  
ภาษาอังกฤษ๒ ๕๒.๑๗  
ทักษะภาษาอังกฤษ๒ ๒๘.๒๖  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒ ๕๔.๓๕  

 

 
 

๐.๐๐ 

๕๔.๓๕ 

๖๐.๘๗ 

๕๘.๗๐ 

๔๑.๓๐ 

๘.๗๐ 

๓๖.๙๖ 

๘๐.๔๓ 

๑๙.๕๗ 

๑๕.๒๒ 

๑๗.๓๙ 

๘๙.๑๓ 

๕๘.๗๐ 

๕๒.๑๗ 

๒๘.๒๖ 

๕๔.๓๕ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์๒ 

การเขียนโปรแกรม… 

ภาษาจีน๒ 

ภาษาจีนฟัง-พูด๒ 

ภาษาจีน-อ่านเขียน๒ 

ภาษาไทย๒ 

เสริมทักษะการอ่าน-… 

สุขศึกษาและพล… 

เคมีพ้ืนฐาน๑ 

ศิลปะ๒ 

หน้าที่พลเมือง๒ 

ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ไทย ๒ 

ภาษาอังกฤษ๒ 

ทักษะภาษาอังกฤษ๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ… 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แผน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๕ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑(แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๓ ๓๗.๗๘ ๖๔.๙๕  
คณิตศาสตร๓์ ๓๘.๘๙ ๓๘.๑๔  
ธรณีวิทยา๑ ๑๑.๑๑ ๑๑.๓๔  
ประวัติศาสตร์สากล ๑ ๕๗.๗๘ ๗๒.๑๖  
สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๙๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐  
ศิลปะ  ๓ ๗๔.๔๔ ๕๗.๗๓  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ ๖๓.๓๓ ๗๑.๑๓  
ภาษาอังกฤษ๓ ๓๒.๒๒ ๒๗.๘๔  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ ๒๗.๗๘ ๒๗.๘๔  
ประวัติวรรณคดี๑ ๕๓.๓๓  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
ฟิสิกส์๓ ๒.๒๒ ๑.๐๓  
เคมี๒ ๑๑.๑๑ ๒๐.๖๒  
ชีววิทยา๒ ๒๕.๕๖ ๐.๐๐  
หน้าที่พลเมือง ๒ ๙๑.๑๑  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
พระพุทธศาสนา ๓ ๖๒.๒๒  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๓ ๒๘.๘๙ ๔๓.๓๐  
หน้าที่พลเมือง ๓  ๘๔.๕๔ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
พระพุทธศาสนา๒  ๘๕.๕๗ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 

 

 

๓๗.๗๘ 
๓๘.๘๙ 

๑๑.๑๑ 
๕๗.๗๘ 

๙๘.๘๙ 
๗๔.๔๔ 

๖๓.๓๓ 
๓๒.๒๒ 

๒๗.๗๘ 
๕๓.๓๓ 

๒.๒๒ 
๑๑.๑๑ 

๒๕.๕๖ 
๙๑.๑๑ 

๖๒.๒๒ 
๒๘.๘๙ 

๖๔.๙๕ 
๓๘.๑๔ 

๑๑.๓๔ 
๗๒.๑๖ 

๑๐๐.๐๐ 
๕๗.๗๓ 

๗๑.๑๓ 
๒๗.๘๔ 
๒๗.๘๔ 

๑.๐๓ 
๒๐.๖๒ 

๐.๐๐ 

๔๓.๓๐ 
๘๔.๕๔ 
๘๕.๕๗ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๓ 
คณิตศาสตร์๓ 

ธรณีวิทยา๑ 
ประวัติศาสตร์สากล ๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๓ 
ศิลปะ  ๓ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ 
ภาษาอังกฤษ๓ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ 
ประวัติวรรณคดี๑ 

ฟิสิกส์๓ 
เคม๒ี 

ชีววิทยา๒ 
หน้าที่พลเมือง ๒ 

พระพุทธศาสนา ๓ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๓ 

หน้าที่พลเมือง ๓ 
พระพุทธศาสนา๒ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๔ ๘๑.๘๒ ๘๖.๖๐  
คณิตศาสตร๔์ ๓๐.๖๘ ๒๘.๘๗  
ฟิสิกส์๔ ๗.๙๕ ๑๐.๓๑  
หน้าที่พลเมือง ๑๐๐.๐๐ ๕๙.๗๙  
สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๘๘  
ศิลปะ๔ ๘๔.๐๙ ๕๙.๗๙  
ภาษาอังกฤษ๔ ๑๕.๙๑ ๗๐.๑๐  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๔๒.๐๕ ๓๔.๐๒  
การสร้างงานแอนนิเมชั่น๒ ๖๔.๗๗ ๗๔.๒๓  
ประวัติวรรณคดี๒ ๘๒.๙๕  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๕๐.๐๐  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
เคมี๓ ๒๕.๐๐ ๔๗.๔๒  
ชีววิทยา๓ ๗.๙๕ ๒๘.๘๗  
หน้าที่พลเมือง๓ ๑๐๐.๐๐  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
ประวัติศาสตร์สากล๒ ๖๒.๕๐ ๕๕.๖๗  
ทักษะภาษาอังกฤษ๔ ๒๖.๑๔ ๗๙.๓๘  
ธรณีวิทยา๒  ๖๕.๙๘ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
หน้าที่พลเมือง๔  ๗๔.๒๓ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 

 

 

๘๑.๘๒ 
๓๐.๖๘ 

๗.๙๕ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

๘๔.๐๙ 
๑๕.๙๑ 

๔๒.๐๕ 
๖๔.๗๗ 

๘๒.๙๕ 
๕๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 
๗.๙๕ 

๑๐๐.๐๐ 
๖๒.๕๐ 

๒๖.๑๔ 

๘๖.๖๐ 
๒๘.๘๗ 

๑๐.๓๑ 
๕๙.๗๙ 

๙๕.๘๘ 
๕๙.๗๙ 

๗๐.๑๐ 
๓๔.๐๒ 

๗๔.๒๓ 

๔๗.๔๒ 
๒๘.๘๗ 

๕๕.๖๗ 
๗๙.๓๘ 

๖๕.๙๘ 
๗๔.๒๓ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๔ 
คณิตศาสตร์๔ 

ฟิสิกส์๔ 
หน้าที่พลเมือง 

สุขศึกษาและพลศึกษา๔ 
ศิลปะ๔ 

ภาษาอังกฤษ๔ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ 

การสร้างงานแอนนิเมชั่น๒ 
ประวัติวรรณคดี๒ 

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
เคม๓ี 

ชีววิทยา๓ 
หน้าที่พลเมือง๓ 

ประวัติศาสตร์สากล๒ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๔ 

ธรณีวิทยา๒ 
หน้าที่พลเมือง๔ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๗ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๕ ๗๑.๒๓ ๗๕.๐๐  
ฟิสิกส์๕ ๘.๒๒ ๖.๘๒  
เศรษฐศาสตร ์ ๘๖.๓๐ ๗๖.๑๔  
สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  
ศิลปะ๕ ๘๔.๙๓ ๘๑.๘๒  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๘๗.๖๗ ๘๗.๕๐  
ภาษาอังกฤษ๕ ๑๐.๙๖ ๑๙.๓๒  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ ๒๔.๖๖ ๕๒.๒๗  
หลักภาษาไทย ๓๕.๖๒  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
เคมี๔ ๐.๐๐ ๒๖.๑๔  
ชีววิทยา๔ ๓๔.๒๕ ๔.๕๕  
หน้าที่พลเมือง๔ ๙๗.๒๖  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
ทักษะภาษาอังกฤษ๕ ๒๗.๔๐ ๔๗.๗๓  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑ ๖๓.๐๑ ๗๕.๐๐  
ดาราศาสตร๑์  ๕๐.๐๐ ไม่จดัสอนในภาคเรียนนี้ 

 

 

๗๑.๒๓ 

๘.๒๒ 

๘๖.๓๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๔.๙๓ 

๘๗.๖๗ 

๑๐.๙๖ 

๒๔.๖๖ 

๓๕.๖๒ 

๐.๐๐ 

๓๔.๒๕ 

๙๗.๒๖ 

๒๗.๔๐ 

๖๓.๐๑ 

๗๕.๐๐ 

๖.๘๒ 

๗๖.๑๔ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๑.๘๒ 

๘๗.๕๐ 

๑๙.๓๒ 

๕๒.๒๗ 

๒๖.๑๔ 

๔.๕๕ 

๔๗.๗๓ 

๗๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๕ 

ฟิสิกส์๕ 

เศรษฐศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๕ 

ศิลปะ๕ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ 

ภาษาอังกฤษ๕ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ 

หลักภาษาไทย 

เคม๔ี 

ชีววิทยา๔ 

หน้าที่พลเมือง๔ 

ทักษะภาษาอังกฤษ๕ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑ 

ดาราศาสตร์๑ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชา) 

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ภาษาไทย๖ ๖๗.๑๒ ๗๘.๔๑  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ ๑๓.๗๐ ๔๗.๗๓  
ฟิสิกส์๖ ๒.๗๔ ๒๖.๑๔  
สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๘๖  
ศิลปะ  ๖ ๖๙.๘๖ ๓๔.๐๙  
ภาษาอังกฤษ๖ ๑๐.๙๖ ๘๑.๘๒  
คอมพิวเตอร์ประยุกต์๒ ๓๖.๙๙ ๖๕.๙๑  
วรรณกรรมปัจจุบัน ๗๘.๐๘  ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 
เคมี๕ ๒๗.๔๐ ๔๔.๓๒  
ชีววิทยา๕ ๓๑.๕๑ ๕๓.๔๑  
กฎหมาย ๑๙.๑๘ ๖๔.๗๗  
อาเซียนศึกษา ๒๔.๖๖ ๙๒.๐๕  
ทักษะภาษาอังกฤษ๖ ๔๑.๑๐ ๖๓.๖๔  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ ๕๓.๔๒ ๖๘.๑๘  
ดาราศาสตร์๒  ๖๙.๓๒ ไม่จัดสอนในภาคเรียนนี้ 

 

 

๖๗.๑๒ 

๑๓.๗๐ 

๒.๗๔ 

๑๐๐.๐๐ 

๖๙.๘๖ 

๑๐.๙๖ 

๓๖.๙๙ 

๗๘.๐๘ 

๒๗.๔๐ 

๓๑.๕๑ 

๑๙.๑๘ 

๒๔.๖๖ 

๔๑.๑๐ 

๕๓.๔๒ 

๗๘.๔๑ 

๔๗.๗๓ 

๒๖.๑๔ 

๙๘.๘๖ 

๓๔.๐๙ 

๘๑.๘๒ 

๖๕.๙๑ 

๔๔.๓๒ 

๕๓.๔๑ 

๖๔.๗๗ 

๙๒.๐๕ 

๖๓.๖๔ 

๖๘.๑๘ 

๖๙.๓๒ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

ภาษาไทย๖ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ 

ฟิสิกส์๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา๖ 

ศิลปะ  ๖ 

ภาษาอังกฤษ๖ 

คอมพิวเตอร์ประยุกต์๒ 

วรรณกรรมปัจจุบัน 

เคม๕ี 

ชีววิทยา๕ 

กฎหมาย 

อาเซียนศึกษา 

ทักษะภาษาอังกฤษ๖ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ 

ดาราศาสตร์๒ 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๔๙ 

 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

ปี๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๖๑ ภาษาไทย ๕๓.๙๕ ๕๖.๗๘ ๕๐.๑๕ -๖.๖๓ 
๖๓ ภาษาอังกฤษ ๕๓.๕๒ ๔๕.๓๕ ๔๓.๙๕ -๑.๓๐ 
๖๔ คณิตศาสตร์ ๔๙.๙๔ ๔๕.๐๓ ๓๘.๘๑ -๖.๒๒ 
๖๕ วิทยาศาสตร์ ๔๙.๙๔ ๔๓.๘๘ ๔๐.๙๖ -๒.๙๒ 

เฉลี่ยรวม ๕๑.๘๔ ๔๗.๗๔ ๔๓.๔๗ -๔.๒๗ 
**หมายเหตุ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา หน่วยงาน สทศ.ไม่จัดสอบ 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

ปี๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๙๑ ภาษาไทย ๔๓.๐๗ ๔๖.๐๗ ๔๔.๑๙ -๑.๘๘ 
๙๓ ภาษาอังกฤษ ๓๒.๖๔ ๓๔.๐๖ ๓๑.๑๐ -๒.๙๖ 
๙๔ คณิตศาสตร์ ๓๓.๒๐ ๓๐.๘๓ ๒๔.๘๘ -๕.๙๕ 
๙๕ วิทยาศาสตร์ ๓๘.๔๗ ๓๔.๕๑ ๓๑.๒๑ -๓.๓๐ 

 ๓๖.๘๕ ๓๖.๓๗ ๓๒.๘๕ -๓.๕๒ 
**หมายเหตุ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา หน่วยงาน สทศ.ไม่จัดสอบ 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รหัสวิชา วิชา 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

ปี๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๐๑ ภาษาไทย ๔๘.๗๐ ๕๑.๖๕ ๔๖.๑๑ -๕.๕๔ 
๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา ๓๙.๘๒ ๒๑.๖๔ ๓๒.๘๕ -๒.๐๕ 
๐๓ ภาษาอังกฤษ ๒๔.๐๘ ๓๔.๙๐ ๒๖.๗๓ -๐.๒๒ 
๐๔ คณิตศาสตร์ ๒๗.๕๐ ๓๐.๕๕ ๑๙.๙๖ -๑.๙๕ 
๐๕ วิทยาศาสตร์ ๓๕.๒๔ ๒๖.๙๕ ๒๕.๗๕ -๔.๘๐ 

เฉลี่ยรวม ๓๕.๐๗ ๓๓.๑๔ ๓๐.๒๓ -๒.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐ 

 

ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

คุณลักษณะ ทักษะ สุขภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี๑ ๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๔.๒๕ ๕.๗๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี๒ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๘๙.๔๒ ๑๐.๕๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๑.๔๗ ๘.๕๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี๔ ๒๙๘ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๓.๖๒ ๖.๓๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี๕ ๒๘๖ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๕.๑๐ ๔.๙๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี๖ ๒๘๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๖.๑๙ ๓.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๒๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๐.๘๓ ๙.๑๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๑.๐๑ ๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๑๔ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๓.๙๓ ๖.๐๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๓๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๘๘.๗๒ ๗.๕๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๘๗.๖๓ ๑๒.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๘๘.๖๔ ๑๑.๓๖ 

รวม ๒,๖๗๐      - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๙๑.๗๓ ๗.๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑ 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ด้านการอ่าน ด้านการเขียน การคิดค านวณ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๒๙๘ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๒๘๖ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๒๘๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘๙ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๔ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 

รวม ๒,๖๗๐       
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ - 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๖๑ ๒๖๑ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๒๙๓ ๒๙๓ ๐ 
ประถมศึกษาปีที๓่ ๒๙๓ ๒๙๓ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๘ ๒๙๘ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๖ ๒๘๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๒๘๖ ๒๘๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒๙ ๒๒๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘๙ ๑๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๔ ๒๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๑๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๗ ๙๗ ๐ 
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ๘๘ ๘๘ ๐ 

รวม ๒,๖๖๗ ๒,๖๖๗ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐     



  ๕๒ 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ด้าน 
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๙๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด  มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๐๘ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๑๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๔.๑๒ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๙.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๓ 

 

ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน 
 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช นักเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ป.๔-ป.๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายณัฐเดช  เผือกขวัญยืน ชนะเลิศเหรียญทอง อัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยวครั้งที่ ๔  
งานมหกรรมวันวิชาการ กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสังฆมณทล
นครราชสีมา 

สังกัดสังฆมณทลนครราชสีมา 

ชนะเลิศ  การแข่งขันกอล์ฟชมรม
สิงห์ภูเขาปากช่อง (วันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐) 

สิงห์  คอร์เปอร์เรชั่น 

นางสาวจิตรกัญญา  ทัศน์ธนาวัฒน์ เหรีญทอง  การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี เหรียญเงิน  การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่(๔บท) 
ป.๔-ป.๖งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงมัทนพร  แก้มมลฑา เหรียญเงิน  การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่(๔บท) 
ป.๔-ป.๖งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



  ๕๔ 

 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวรัตนา  เจนหัตถ์ เหรียญเงิน  การประกวดมารยาท

ไทย ม.๔-ม.๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงวิชญาดา  ตรีธนวิบูลย์ เหรียญทองแดง  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงรัชชา  ชินบุตร เหรียญทองแดง  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงวราลี  พรหมพันธุ์ใจ เหรียญทองแดง  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงยุพารัตน์  มูลเขียน เหรียญทองแดง  การแข่งขันซูโดกุ  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

  

   



  ๕๕ 

 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงประสิตา  โชติจันทึก เหรียญทองแดง  การแข่งขันอ่าน 

เอาเรื่องตามแนว  PISA ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายศุภกฤษ  แสนเมือง เหรียญทองแดง  การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D 
Animation) ม.๑-ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล เหรียญทองแดง  การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-
ป.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เหรียญทอง  การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กชายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ เหรียญทอง  การแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุข
ไพศาล 

เหรียญเงิน  การแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กหญิงรัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี เหรียญทองแดง  การแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์  งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กหญิงนปภรณ์  สุโพธิ์ภาค เหรียญทองแดง  การแข่งขันวิชา
คณิต ศาสตร์  งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ เหรียญทองแดง  การแข่งขันวิชา
วิทยา ศาสตร์  งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 



  ๕๖ 

 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงศศิภาวรินทร์  หินอ่อน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันวิชา

วิทยาศาสตร์  งานวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวชิาการ 
 - หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
 - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘ 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙ 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๐ 

 

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 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 
๑. ข้อมูลสาชาวิชาและภาระงานของครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ย จ านวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
ภาษาไทย ๕๑ ๑๗(คาบ/สัปดาห์)  
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๖(คาบ/สัปดาห์)  
วิทยาศาสตร์ ๑๑ ๑๗(คาบ/สัปดาห์)  
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๑๑ ๑๖(คาบ/สัปดาห์)  
สุขศึกษาพลศึกษา ๕ ๒๓(คาบ/สัปดาห์)  
ศิลปะ ๖ ๑๘(คาบ/สัปดาห์)  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐ ๑๙(คาบ/สัปดาห์)  
ภาษาต่างประเทศ ๑๖ ๑๖(คาบ/สัปดาห์)  
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับ จ านวน นร.ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
เตรียมอนุบาลและอนุบาล ๗๓๐ ๑๐๐.๐๐ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๘ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๖ ๑๐๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๘๖ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒๙ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘๙ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๔ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ - 

รวมจ านวนนักเรียน ๓,๓๙๗ ๑๐๐.๐๐ - 
 
 
 
 
 



  ๖๒ 

 

๒. รายช่ือกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
 

รายช่ือชมรม ม.ปลาย จ านวน(คน) ครูที่ปรึกษาชมรม 

๑.ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ๗๙ นายยุทธศักด์   ชุมศรี 
๒.ชมรมกีฬา ๒๕ นางสาวกนกวรรณ พรานไพร 
๓.ชมรมดนตรี ๒๓ นางมารศรี ภู่พลพิศาล 
๔.ชมรม IT ๑๙ นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน 
๕.ชมรมภาษาอังกฤษ ๒๕ นายอนุชา วาปีโส 
๖.ชมรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ ๑๓ นางสาวระเบียบ ค าภา 
๗.ชมรมชีววิทยา ๒๕ นางสาวิภารัตน์ กระทุ่มนอก 
๘.ชมรมเคมี ๑๘ นางสาวไข่มุก ทิพย์บ าหราบ 
๙.ชมรมอนุรักษ์ ๒๐ นางปารณีย์ ธรรมบุตร 
๑๐.ชมรมBrain gym ๑๔ นางสาวบรรณฑวรรณ แก้วก าชัย 
๑๑.ชมรมSTEM ๒๗ นางสาวนวลสกุล วงษ์บ าหราบ 
๑๒.ดีเจวัยใส ๑๘ นายถวิล เกษไธสง 
๑๓.ชมรมภาษาไทย ๑๘ นางมลิวัลย์ กลิ่นจันทร์ 

รวม ๓๒๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๓ 

 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 
๑. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

จ านวนนักเรียน ม.๓ ศึกต่อโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ศึกษาต่อท่ีอ่ืน 

๒๑๔ ๑๐๒ ๑๐๘ 

 
๒.  ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ที ่ สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) 
๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ 
๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒ 
๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ๙ 
๔ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     ๑ 
๕ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๔ 
๖ มหาวิทยาลัยรังสิต ๑ 
๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๓ 
๘ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑ 
๙ มหาวิทยาลัยบูรพา  ๑ 

๑๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ 
๑๑ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ๔ 
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๑ 
๑๓ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ๒ 
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ๑ 
๑๖ มหาวิทยาลัยพระเยา ๒ 
๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) ๒ 
๑๘ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๑ 
๑๙ ศึกษาต่างประเทศ ๒ 
๒๐ รอผลรับตรงและยืนยันสิทธิ์ และรอรอบแอดมิชชั่น   ๔๗ 

รวม ๘๘ 

 



  ๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
1.35% 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้, 2.70% มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   
, 12.16% 

สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์    , 1.35% 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 5.41% 

มหาวิทยาลยัรังสิต, 1.35% 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน, 4.05% 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ, 
1.35% มหาวิทยาลยับรูพา , 1.35% 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1.35% มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-
แปซิฟิก, 5.41% 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา
, 1.35% 

มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย, 
2.70% 

มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 1.35% มหาวิทยาลยัราช

ภฎัพระนคร, 1.35% มหาวิทยาลยัพระเยา, 2.70% 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์(ศรี
ราชา), 2.70% มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 1.35% ศึกษาต่างประเทศ, 2.70% 

รอผลรับตรงและยืนยนัสิทธ์ิ และ
รอรอบแอดมิชชัน่  , 66.22% 

แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จ าแนกสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ 



  ๖๕ 

 

การวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางสาวธนัชชา     สุขนพศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการหาผลบวกบวกไม่ไดส้ าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑/๑ 
นางสาวกลอยใจ    ทองตัน การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การบวก)  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ 
นายวีระศักดิ์    มณีรัตน์ การท่องสูตรคูณ 
นางสาวสุภัทชา    โคตรพันธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การลบที่มีการกระจายหลักส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒/๓ 
นางสาวอนงศิลป์    สืบส าราญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  ในเรื่องการไม่ส่ง

งาน / การบ้าน 
นางสาวภัทราภรณ์  คูณขุนทด การพัฒนาทักษะการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
นางวิไล    เปรี้ยวกระโทก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการหารที่ตัวตั้งมากกว่าสองหลัก

ตัวหารหนึ่งหลักไม่ไดส้ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑   
นางจุฑามาส    อ่อนวงษ์ การแก้ปัญหานักเรียนหาผลลบไม่ได้ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่๔/๓ 
นายพรวิษณุ     สะทักรัมย์ การแก้ปัญหาการบวกลบเศษสว่นจ านวนคละนักเรียนส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
นายธนศักดิ์    ถุงจอหอ การพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 
นางปาริชาติ    โชติเสน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการบวก ลบ เศษส่วนทีม่ีส่วนไม่

เท่ากันส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ 
นางสาวศิริพร    บุญทัศน์ การพัฒนาการสร้างทางเรขาคณิตโดยใช้การสรา้งพืน้ฐาน (การใช้โปรแกรม 

SMART Notebook ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นางสาววิจิตรา    พานค า ผลการใช้แบบฝึกเรื่องเลขยกก าลังของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๒ 
นางสาวจตุพร    ทองภูบาล การแก้ปัญหาการคูณและหารของอัตราส่วนที่เปน็ทศนิยมโดยใช้แบบฝึกหัด

เสริมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
นางสาวณัฐกมล    ธรรมพิทักษ์ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ ๓ 
นางสาววรินยุพา    เวียงสันเทียะ การพัฒนาทักษะทางการเรียนรูท้างคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของพหุนาม

โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓/๕ 
นางสาวอรอุมา    โฮสูงเนิน การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณโดยใช้บทเรียน

ส าเร็จรูป 
นางสาวกนกวรรณ   พรานไพร การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
นางมารศรี    ภู่พลพิศาล การแก้ปัญหาการส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของนางสาวรนิลดา  ทวีลาภ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕/๒  
 
 
 

 



  ๖๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาววิไลวรณ    อนุฤทธิ์ การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
นางสาวชัชนิดาพร   ศรีสุระ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนค าพืน้ฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
นางสาวขนิษฐา    ในกระโทก การแก้ปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่องส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

๒/๑ 
นางพนม     ศุภราพงศ์ การแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
นางสาวรุ่งรัตน์   แก้วศรี การส่งเสริมการอ่าน สะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓/๓ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ   ด้วงอินทร์ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓/๖ 
นางณิศภัค    นิตไธสง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
นางจิรวรรณ    ค่ าสูงเนิน การแก้ปัญหาการอ่านสะกดค า ไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
นางณัฐชยา     เนินกลาง ศึกษาการอ่าน การเขียน  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
นางมลิวรรณ์    มั่งสูงเนิน การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยโดยใชแ้บบฝึกทักษะ

รูปภาพและการอ่านค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่บกพร่อง
ทางการอ่าน 

นางสาวชาลิดา    พรมบรรเทา การศึกษาปัญหาการเขียนจ าแนกค ายืมภาษาตา่งประเทศในภาษาไทยไม่ถูก
โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  

นางสาวธนัชพร   เพลิดสระน้อย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส านวนไทยของนักเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 

นางสาวเดือนฉาย    นาดี การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๒ 

นางขวัญชนก    เกษไธสง การใช้แบบฝึกพฒันาทักษะการเขียน เร่ืองประโยคในภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางสาวชลาลัย    จ ารักษา สิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนระดับชัน้ ป.๑/๕ 
นางสมบูรณ์    ชามะลิ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของ

นักเรียน ม.๑ 
นางสาวพรรณี    นาเมืองรักษ์ การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เข้าใจหลักการท างานของเซลล์สุริยะของ นักเรียน

ชั้น ป.๔ 
นางลัดดาวรรณ    จันทร์หอม การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
นางสาวนวลสกุล    วงษ์บ าหราบ การไม่ส่งงาน/การบา้นของนักเรียนชั้น ม.๖/๑ 
นางสาวรัฎดาพร    ประทุมชุมภู การเปลี่ยนแปลงของสารของนักเรียนชั้น ป 
นางปิยะมาศ   โสระสิงห์ การพัฒนาทักษะการท างานของนักเรียนชั้น  ป.๓/๖ 
นางธัญวรัตน์     ตะลี การแก้ปัญหาความรับผดิชอบในการท าแบบฝึกหัด ของนักเรียนชั้น ม.๓/๔ 
นางสาวปารณีย์    ธรรมบุตร การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิิกส์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ปกีารศึกษา ๒๕๖๐   โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
ตกต่ า 



  ๖๗ 

 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางสาวไข่มุก    ทิพย์บ าหราบ การศึกษาคุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรุ่งอรุณ 
นางสาววิภารัตน์    กระทุ่มนอก การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕/๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางสาวปฐมพร    แก้วแกมขุน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
นางอรนุช    เวียงอินทร์ การพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษร

พิมพ์เล็กส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ 
นางพรสวรรค์    อารยะชาติ การพัฒนาส่งเสริมการอ่านสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
นางสาวรุจิรา    ดุลพินิจกุล การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนเรื่อง  Present Simple  

Tense  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
นางร าพัน    ปุณขันธุ์ การส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมการสนใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๖ 
นางสาวปริยา    พลายเถื่อน การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 
นางสาวพนิดา    เครือผือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเรียนเรื่อง Past  Simple  Tense  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
นางสาวอังศุมาลิน   ผลอุทิศ การสอนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to  be โดยใช้เพลง เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ 
นางสาวจารุพร    เกิดสิน การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
นางสาวดุษฎี    จันทร์ศิลา การฝึกเปิดและอ่านค าอ่านใน dictionary ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ 
นางสาววิรมณ    มีโชค การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก

เสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นางกิตติมาพร    เถียรกระโทก การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๒/๒ 
นางลัสติพร    พิชัย การแก้ปัญหาการอ่านประโยคภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงสากล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
นางชวนชม    หงษ์ทอง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วก าชัย การแก้ปัญหาการอ่านศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
 

 
 



  ๖๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นายถวิล    เกษไธสง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขาดความรบัผิดชอบในการเรียน/ส่งงานไม่
ตรงเวลาของนักเรียนชัน้  ม.๖/๒ 

นางสาวปัญจมา   ประกอบบัว การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้น ป.๕ 
นางจันทนีย์    กิ่งจ าปา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนส าเร็จรูปในการเรียนการสอน

รายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น  ม.๒ 
นางสาวสุวรรณา   คุ้มจอหอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์
นางสาวธิดา    ชุ่มศรี การพัฒนาทักษะการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
นางอนันตา    พาที การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓/

๓ 
นางมัตติการ์   ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑/๖ 
นางน้ าทิพย์    ทวนขุนทด การแก้ปัฐหาการส่งงานของนักเรียนสมาธสิั้นให้ทันเวลา เปน็การพัฒนา

ทักษะพื้นฐานความรับผดิชอบของนักเรียนสมาธิสัน้ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นางสาวสาลี่     ชัยเวชพันธุ ์ การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 ๔/๕ 

นางสาวอภิรุม    แฝงด่านกลาง การเปรียบเทียบผลส าฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นางสาวพัชรีพร    ลัดนอก การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ เร่ืองการไม่ส่งงาน 
/ การบ้าน 

นางสาวศรัญญา    นาคก้อน การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาหนา้ที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕ 
นายอนุสรณ์    หงษ์สูงเนิน การแก้ปัญหานักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยของ 

เด็กชายชนิสุเวท  โคจ าปา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ โดยใช้การ
เสริมแรงด้านบวก 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นายจตุพล    กิจกลาง การแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนที่มีน้ าหนักมา(อ้วน) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
นางสาวกัลยารัตน์   ปพลรตกฤช การแก้ปัญหาทักษะการสง่ลูกเข้าตะกร้า ของกีฬาแชรบ์อลของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
นางสาวอรทัย    สุวรรณดี การแก้ปัญหาการเล่นลูกสองมือล่าง ในการเรียนวิชาพลศึกษา(วอลเล่ย์บอล) 

ด้วยวิธีการฝึกท าซ้ าๆ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
นายบุญร่วม   พิชัย การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
นายอดิศร    ไกรดงพลอง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานที่มอบหมายของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

๓ 
 
 
 



  ๖๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวนิภาภัทร    ศรีสรรค์จร การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพวาดจากประสบการณ์ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

นางพูนทรัพย์    สงคราม การแก้ปัญหานักเรียนร้องเพลงชาติไม่ถูกต้อง 
นายธาดาศักดิ์    ธาดาจันทน์ การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ การวาดภาพสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา 
นายจักรนิ    สูบก าปัง การพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastel ด้วยเทคนิคระบายสี ๕  

เทคนิคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ 
นายณัฐวุฒิ    ทองค า การพัฒนาการเรียน การอ่านโน้ตและเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี

สากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้วิธีแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
นางสาววรัสยาพร   ธนศักดิ์ธีรโชติ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล 
นายธนาคาร    วัฒนะสุข การศึกษาและการแก้ปัญหาการท าแสงเงาของสีในวัตถุไม่ถูกต้องของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางสาวเพชรลดา    แสวงเงิน การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนที่

เรียนอ่อนโดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
นางรัชภร    สุขเพ็ง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
นางสุวดี    ผาตะพงษ์ การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใส่ลูกเล่นในแผ่นสไลด์ (โปรแกรม 

Microsoft Power Point) 
นางสาวปัทมา    ปุราสะเก ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชพี ฯ 
นางพรพัฒน์    ขจรพงษ์ศานต์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการงานอาชพีของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
นางอารีย์    แขกสูงเนิน การพัฒนาทักษะการสานตะกร้าเส้นเทปนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
นายสมศักดิ์    ไตแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิางานเกษตร โดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
๒ 

นางสาวชลารัตน์   วีระยุทธศิลป์ การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ 

นายยุทธศักดิ์      ชุมศรี การลดจ านวนเด็กไมส่่งงานของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐ 

 

การวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางธนัชชา  สุขนพศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การหาผลบวกไม่ได้ ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นางสาววิจิตรา  พานค า   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ระหว่างการสอน โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กบัการสอนปกติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

นางสาวกลอยใจ  ทองตัน โจทย์ปัญหาโดยการใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวจตุพร  ทองภูบาล การแก้ปัญหาการคูณและหารของจ านวนที่เป็นทศนิยมโดยใช้แบบฝึกหัดเสริม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒/๓ 

นางสาวสุภัทชา  โครตพันธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคนไมไ่ด้
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นายวีระศักดิ์  มณีรัตน์ การท่องสูตรคูณ 
นางสาวอนงศิลป์  สืบส าราญ การท่องสูตรคูณ 
นางสาวภัทราภรณ์  คูณขุนทด การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ 
นางวิไล  เปรี้ยวกระโทก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคนไมไ่ด้

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นางจุฑามาส  อ่อนวงษ์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง การไม่ส่งการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย
ใช้แบบสอบถาม 

นายพรวิษณู  สะทักรัมย์ การแก้ปัญหาการบวก ลบเศษสว่นจ านวนคละนักเรียนส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ 

นางสาวอมรา  โฮสูงเนิน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การหาผลคูณไมไ่ด้ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๖ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นางปริชาติ  โชติเสน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ปัญหาร้อยละกับการซือ้ขายส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖/๖ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นายสาธิต  จันทร์หอมกุล การใช้สื่อการสอนออนไลน์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ ปัญหา การท าโครงงาน เสียค่าใช้จ่ายมาก 
นางสาวระเบียบ  ค าภา การสอนซ่อมเสริมเร่ือง สมการและการแก้สมการ โดยใช้แบบฝกึทักษะ 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  
๔/๓  



  ๗๑ 

 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวมารศรี  ภู่พลพิศาล การสอนแบบโครงงานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเร่ืองการส ารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร การศึกษาเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕/๒ 
นายธนศักดิ์    ถุงจอหอ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
นางสาวณัฐกมล    ธรรมพิทักษ์ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี

ที่ ๓ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวชลาลัย    จ ารักษา การส่งเสริพัฒนาทักษะการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
วัตถุบนท้องฟ้าของนักเรียนระดับชั้น ป.๑/๕ 

นางปิยะมาศ   โสระสิงห์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรุง่อรุณวิทยา 

นางสาวพรรณี    นาเมืองรักษ์ การเปรียบเทียบผลการประเมินด้านทักษะกระบวนนักเรียนอ่อนในหน่วย
การเรียน เรื่องโลกสีเขียวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นางสาวรัฎดาพร    ประทุมชุมภู การแก้ปัญหาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์บนท้องฟ้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

นางสมบูรณ์    ชามะลิ การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นางลัดดาวรรณ    จันทร์หอม การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกาย ใน
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางธัญวรัตน์     ตะลี ปัญหา การท าโครงงาน เสียค่าใช้จ่าย 
นางสาววิภารัตน์  กระทุ่มนอก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ จ านวน ๒๒ คน โดยใช้แผนภาพ และการสร้าง
โมเดลของเซลลื และออรืแกเนลล์ 

นางสาวไข่มุก  ทิพย์บ าหราบ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ
วิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นางสาวปารณีย์  ธรรมบุตร การศึกษาเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
นางสาวนวลสกุล    วงษ์บ าหราบ การพัฒนาผลสัมฟทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้

ข้อสอบท้ายบทการค านวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน 
 
 



  ๗๒ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาววิไลวรณ    อนุฤทธิ์ การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ 
นางสาวชัชนิดาพร   ศรีสุระ การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
นางสาวขนิษฐา    ในกระโทก การแก้ปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
นางพนม     ศุภราพงศ์ การแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไมไ่ด้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
นางสาวรุ่งรัตน์    แก้วศรี การแก้ปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ   ด้วงอินทร์ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
นางณิศภัค    นิตไธสง การพัฒนาทักษะการอ่านค าควบกล้ าแท้และควบกล้ าไม่แท้โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
นางจิรวรรณ    ค่ าสูงเนิน การพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕ 
นางณัฐชยา     เนินกลาง พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสะกดค าในวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
นางมลิวรรณ์    มั่งสูงเนิน การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค า ร หันโดยใช้แบบฝึกอ่านเขียนค า ร หัน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 
นางสาวชาลิดา    พรมบรรเทา ศึกษาการใช้ประโยคให้ถูกต้องตามลักษณะประโยคของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
นางสาวธนัชพร   เพลิดสระน้อย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๒ 
นางสาวเดือนฉาย   นาดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองชนิดของค าในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะการเรียนรู้ชุด “ชนดิของค า จ าขึ้นใจ” ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

นางขวัญชนก   เกษไธสง การพัฒนาความสามารถดา้นการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นางมลิวัลย์   กลิ่นจันทร์ การส ารวจความพงึพอใจในการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕/๑  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวปฐมพร    แก้วแกมขุน การพัมนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Communicative Language Teaching 

นางอรนุช    เวียงอินทร์ การพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

นางสาวรุจิรา    ดุลพินิจกุล การพัฒนาความเข้าใจการเรียนเรื่อง การอ่าน vocabulary ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

นางร าพัน    ปุณขันธุ์ ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  

นางสาวปริยา    พลายเถื่อน การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 
 



  ๗๓ 

 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวพนิดา    เครือผือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเรียนเรื่อง Present Simple  Tense 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

นางสาวอังศุมาลิน  ผลอุทิศ การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 
นางสาวจารุพร    เกิดสิน การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่านของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง 
นางสาวดุษฎี    จันทร์ศิลา การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ 
นางสาววิรมณ    มีโชค การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริม

ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นางกิตติมาพร    เถียรกระโทก การศึกษาผลท่องค าศัพท์ที่มีต่อการพัฒนาการในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
นางลัสติพร    พิชัย การแก้ปัญหาการอ่านประโยคภาษาอังกฤษด้วยนิทาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
นางชวนชม    หงษ์ทอง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วก าชัย การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
นายฉัตรชัย    มนิตรัมย์ ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถจด จ าความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 
นางสาวดุษฏา   จันทร์ศิลา การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่านของของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นายถวิล    เกษไธสง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียนโดย

ใช้วิธีการสอนแบบร่วมใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
นางสาวปัญจมา    ประกอบบัว การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง แผนที่จังหวัดนครราชสีมาของเรา 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

นางจันทนีย์    กิ่งจ าปา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องโลกของเรา (ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย) 
ด้วยการสอนย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเม่ือจบ หน่วยการเรียนรู้ 

นางสาวสุวรรณา    คุ้มจอหอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนา
ธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา โดยใช้
แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

นางสาลี่  ชัยเวชพันธุ ์ การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ 
นางสาวอภิรุม  แฝงด่านกลาง การใช้ ICT และการเสริมแรงในการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
นางน้ าทิพย์  ทวนขุนทด การแก้ปํญหาการส่งงานของนักเรียนสมาธิสั้นให้ทันเวลาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  



  ๗๔ 

 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 
นางอนันตา  พาที การพัฒนาการเข้าแถว เดินแถว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
นางสาวพัชรีพร  ลัดนอก การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนรุ่ง

อรุณ เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
นางสาวศรัญญา  นาคก้อน การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนรุ่งอรุณ 
นางสาวปัญจมา  ประกอบบัว การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง แผนที่จังหวัดนครราชสีมาของเรา 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวกัลยารัตน์   ปพลรตกฤช การแก้ปัญหาทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง (วอลเลย์บอล) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

นางสาวอรทัย   สุวรรณดี การศึกษาพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นายจตุพล   กิจกลาง การคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
นายบุญร่วม    พิชัย การศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
นายอดิศร    ไกรดงพลอง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษา ของกีฬาฟุตบอลโดยใช้

กิจกรรมออกก าลังกาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางพูนทรัพย์   สงคราม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเพลงงานแสงเดือนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาโดยใช้วธิีการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน 

นายธนาคาร   วัฒนะสุข การแก้ปัญหานักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ สง่งานศิลปศึกษาไม่ตรงเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นายจักริน   สูบก าปัง ทักษะการระบายสชีอล์ก ด้วยเทคนิคการระบายสี ๕ เทคนิค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕  

นางสาวนิภาภัทร์   ศรีสรรดิ์โชติ   การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะการวาดภาพธรรมชาติตามความรู้สึกในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวรัสยาพร   ธนะศักดิ์ธีรโชติ การใช้เพลงสร้างความตืน่ตัวในการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ 

นายธาดาศักดิ์   ธาดาจันทน์ การพัฒนาการเรียนศิลปะ รูปรา่ง รูปทรงในงานออกแบบ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

นายณัฐวุฒิ   ทองค า การแสดงนาฏศิลปไ์ทย ฟ้อนเลบ็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
รุ่งอรุณวิทยา โดยใช้วธิีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

 



  ๗๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ชื่อ – สกุล รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวปัทมา  ปุราสะเก ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชพีฯ นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

นางพรพัฒน์  ขจรพงศ์ศานต์ การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

นางเพชรลดา  สายหยุด ทัศนคติที่มีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
นางรัชภร  สุขเพ็ง การส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพฯ  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนรุ่งอรุณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยใช้แบบส ารวจ 

นางสุวดี  ผาตะพงษ์ การพัฒนาศักยภาพการสร่างงานกราฟิก 
นายพรศักดิ์  ปทุมปี ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชพีฯ  ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ 
นางอารีย์  แขกสูงเนิน การพัฒนาทักษะการสานตะกร้าจากเส้นเทป โดยวธิีการใช้การใช้สื่อการ

เรียนรู้ ด้วยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
นายสมศักดิ์  ไตแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายงานเกษตร โดยการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
๒ โรงเรียนรุ่งอรุณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์ การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี การลดจ านวนเด็กไมส่่งงาน ของระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้วิธีการเน้น
ความส าคัญในการรับผิดชอบ กระตุ้นความเข้าใจในผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
 - ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 - ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๗ 

 

ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน 

   
 บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ นายบุญถนอม แสงหิรัญ 
 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

    
 นางสาวลัดดา  แพนไธสง นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ นางนพรรษ  เดื่อเลี้ยง 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน-การบญัช ี
 

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

    
 นางร าพัน  ปุณขันธ์ นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี นางวิยดา  จันทร์ดวง 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภบิาล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 



  ๗๘ 

 

ข้อมูลครูและบคุลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
อาย ุ

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
จริง 

อายุ
งาน 

๑ นายจักร ี พันธ์สมบัต ิ ๓๖ ๒ ผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
๒ นายบุญถนอม แสงหิรัญ ๕๙ ๓๐ รองผุ้อ านวยการ ค.ม บริหารการศึกษา 
๓ นางปริชาติ โชติเสน ๖๐ ๔๓ ครู ค.บ. สุขศึกษา 
๔ นางอารีย์ แขกสูงเนิน ๕๖ ๓๖ ครู ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
๕ นางลัสติพร พิชัย ๕๔ ๒๙ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๖ นางร าพัน ปุณขันธ ์ ๕๕ ๒๗ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๗ นางสาวอภิรุม แฝงด่านกลาง ๕๔ ๒๖ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๘ นางสาวลัดดา แพนไธสง ๕๓ ๒๖ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๙ นายธนาคาร วัฒนะสุข ๕๑ ๒๖ ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์

๑๐ นางพรพิมล นราภิชาต ๕๕ ๒๖ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๑๑ นางธนัชชา สุขนพศร ี ๕๗ ๒๖ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๒ นางมลิวรรณ ์ มั่งสูงเนิน ๔๘ ๒๖ ครู ค.บ./กศ.ม. นาฎศลิป/์บริหารการศึกษา 
๑๓ นางสาวนฤมล แก้ววิเศษ ๕๔ ๒๕ ครู ศศ.บ./ปวค. นิเทศศาสตร ์
๑๔ นางมารศร ี ภู่พลพิศาล ๕๒ ๒๕ ครู ค.บ./ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต ์
๑๕ นางณิศภัค นิตไธสง ๔๒ ๒๔ ครู ม.๖/ค.บ.๕ปี ภาษาไทย 
๑๖ นางสาวสุวรรณา คุ้มจอหอ ๕๕ ๒๓ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๑๗ นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์ ๕๓ ๒๓ ครู วท.บ./ปว.ค. สุขศึกษา 
๑๘ นางพรพัฒน ์ ขจรพงศ์ศานต ์ ๕๔ ๒๓ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๑๙ นางขวัญชนก เกษไธสง ๔๙ ๒๓ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๒๐ นางสมบูรณ ์ ชามะล ิ ๕๔ ๒๓ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๒๑ นายนพสิทธ์ิ ขจรพงศ์ศานต ์ ๕๘ ๒๓ ครู ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒๒ นางจิรวัฒน ์ ดาวด ี ๕๒ ๒๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสุวด ี ผาตะพงษ ์ ๔๕ ๒๒ ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๔ นางสาวลัดดา แสนสูงเนิน ๔๖ ๒๒ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๒๕ นางสาวพวงเพ็ญ เยี่ยงอย่างสุริยา ๕๐ ๒๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๖ นางวิยดา จันทร์ดวง ๔๓ ๒๒ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๗ นางศริญญา หมื่นรักษา ๕๔ ๒๒ ครู ค.บ. ประถมศึกษา 
๒๘ นางรัชภร สุขเพ็ง ๔๗ ๒๒ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๒๙ นางมัตติการ ์ ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์ ๕๔ ๒๑ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๐ นางพนม ศุภราพงศ ์ ๕๔ ๒๑ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๓๑ นายสมศักดิ ์ ไตแก้ว ๕๐ ๒๑ ครู วท.บ./ปว.ค. เทคโนโลยีทางการเกษตร 
๓๒ นางชัชนิดาพร ศรีสรุะ ๔๔ ๒๑ ครู กศ.บ. การประถมศึกษา 
๓๓ นางอุมาพร เสรมิพงษ ์ ๕๒ ๒๐ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๔ นางจิรวรรณ ค่ าสูงเนิน ๕๑ ๒๐ ครู ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์
๓๕ นางสาวสาลี ่ ชัยเวชพันธ์ ๕๔ ๒๐ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๓๖ นายธาดาศักดิ ์ ธาดาจันทน์ ๕๖ ๒๐ ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
๓๗ นางสาวสุภัชชา โคตรพันธ ์ ๕๙ ๒๐ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 



  ๗๙ 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
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จริง 
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๓๘ นางบุญตา เจียวฮะ ๕๑ ๑๙ ครู ค.บ. การอนุบาลศึกษา 
๓๙ นางจิณห์วรา ใจสว่าง ๕๓ ๑๙ ครู ค.บ. ปฐมวัย 
๔๐ นางวิไล เปรี้ยวกระโทก ๔๖ ๑๙ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๔๑ นางจุฑามาส อ่อนวงษ์ ๔๗ ๑๙ ครู บธ.บ./ปวค. เลขานุการ 
๔๒ นางบงกชณสร พรธรรศกร ๔๙ ๑๗ ครู วท.บ. สุขศึกษา 
๔๓ นางปิยะมาศ โสระสิงห ์ ๔๕ ๑๗ ครู ป.กศ.สูง/วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔๔ นางสาวพรรณ ี นาเมืองรักษ์ ๕๑ ๑๗ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๔๕ นางสาวอรทัย สุวรรณด ี ๔๐ ๑๕ ครู ป.กศ.สูง/วท.บ. พลศึกษา 
๔๖ นางอนันตา พาที ๔๕ ๑๕ ครู ศศ.บ./ปวค. การจัดการทั่วไป 
๔๗ นางชวนชม หงษ์ทอง ๔๐ ๑๓ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๔๘ นายบุญร่วม พิชัย ๕๑ ๑๒ ครู ค.บ. พลศึกษา 
๔๙ นางจันทนีย ์ กิ่งจ าปา ๔๖ ๑๒ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๕๐ นางณัฐชยา เนินกลาง ๔๑ ๑๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๕๑ นางพูนทรัพย ์ สงคราม ๔๘ ๑๑ ครู ศศ.บ./ปวค. นาฎศิลป์และการละคร 
๕๒ นายพรศักดิ ์ ปทุมปี ๓๖ ๑๑ ครู วท.บ. สัตวบาล 
๕๓ นายวัชระ สอนจันทึก ๓๑ ๑๑ ครู บธ.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน 
๕๔ นางนพรรษ เดื่อเลีย้ง ๓๘ ๑๑ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต การบัญชี 
๕๕ นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ ๔๒ ๑๑ ครู ค.บ./กศ.ม. คณิตศาสตร์/หลักสูตรและการสอน 

๕๖ นางสาวนันท์นภัส แทนมา ๓๗ ๑๑ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต การตลาด 
๕๗ นางสาวปริยา พลายเถื่อน ๓๖ ๑๐ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ นิเทศประชาสมัพันธ์/ 
๕๘ นายอนุสรณ ์ หงษ์สูงเนิน ๓๔ ๑๐ ครู ค.บ. วัดผลการศึกษา 
๕๙ นายถวิล เกษไธสง ๕๐ ๑๐ ครู ศศ.บ./ปวค./ศษ.ม. เศรษฐศาสตร์/บริหารการศึกษา 

๖๐ นายยุทธศักดิ ์ ชุมศร ี ๔๐ ๑๐ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๖๑ นางกิตติมาพร เถียรกระโทก ๔๐ ๑๐ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๖๒ นางสาวน้ าทิพย ์ ทวนขุนทด ๔๑ ๙ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
๖๓ นางสาวภัทรธินันต์ ตอทองหลาง ๓๙ ๙ ครู ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
๖๔ นางสาวปารณีย ์ ธรรมบตุร ๔๑ ๙ ครู ค.บ. ฟิสิกส ์
๖๕ นางสาวธัญวรตัน ์ตะล ี ๓๕ ๙ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต ชีววิทยา 
๖๖ นางสาวศรัญญา นาคก้อน ๓๓ ๙ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ บรรณารักษ์ศาสตร ์
๖๗ นางสาวอรนุช เวียงอินทร์ ๓๒ ๙ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๖๘ นางสาววรัสยาพร ธนศักดิ์ธีรโชต ิ ๓๖ ๘ ครู ค.บ. นาฏศลิป ์
๖๙ นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล ๓๒ ๖ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๗๐ นางสาวบรรณฑรวรรณ        แกว้ก าชัย ๓๑ ๘ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต ภ.อังกฤษ/หลกัสูตรและการสอน 

๗๑ นางสาวธาริดากาญจน ์กานิเกต ุ ๔๒ ๗ ครู ศษ.บ./ป.บณัฑิต แนะแนวประถมศึกษา 
๗๒ นางนลินรัตน ์  วัจนะรัตน ์ ๔๙ ๗ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ การจัดการทั่วไป 
๗๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ ด้วงอินทร์ ๔๔ ๖ ครู วท.บ. เกษตรศึกษา 
๗๔ นางสาวกัลยารัตน ์  ปพรตกฤษ ๓๓ ๖ ครู ศษ.บ. ๕ ปี พลศึกษา 
๗๕ นางสาวพนิดา  เครือผือ ๓๐ ๖ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ ภาษาอังกฤษ 
๗๖ นางสาวจตุพร  ทองภูบาล ๓๐ ๖ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต คณิตศาสตร ์



  ๘๐ 
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๗๗ นายอนุชา วาปีโส ๓๓ ๖ ครู ค.บ.๕ ปี ภาษาอังกฤษ 
๗๘ นางสาวชาลิดา พรมบรรเทา ๔๙ ๖ ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
๗๙ นางลัดดาวรรณ จันทร์หอม ๓๑ ๖ ครู ค.บ. ๕ ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๘๐ นางสาวดวงนภา ชินโคตร ๓๙ ๖ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๘๑ นางสาวรัฎดาพร ประทุมชมภ ู ๓๐ ๖ ครู วท.บ./ป.บัณฑิต ชีววิทยา 
๘๒ นางสาวปัทมา ปุราสะเก ๓๕ ๖ ครู ศศ.บ./ป.บณัฑติ คริสตศาสนศึกษา 
๘๓ นางสาวอนงศิลป ์สืบส าราญ ๓๖ ๕ ครู ศษ.บ./ป.บณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๘๔ นางสาวธารารตัน ์เหล่าม่วง ๓๓ ๕ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๘๕ นางสาวอรพันธ ์ เสรมิพงษ ์ ๔๖ ๔ ครู ค.บ. นาฏศิลป ์
๘๖ นายธนศักดิ ์ ถุงจอหอ ๒๙ ๔ ครู ค.บ.๕ ปี คณิตศาสตร ์
๘๗ นางสาวจารุพร เกิดสิน ๒๙ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๘๘ นางสาวเสาวนยี ์ ทาภักด ี ๒๙ ๔ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๘๙ นางสาวเพ็ญพิศ แก่นกุล ๒๘ ๔ ครู ค.บ.๕ ปี การศึกษาปฐมวัย 
๙๐ นางสาววันวิสาข ์ ข่วนกระโทก ๒๘ ๔ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๑ นางสาววิภาพร อินทวงศ์ ๔๔ ๔ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๒ นางอารดา แค่มจันทึก ๓๑ ๙ ครู ม.๖ / ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๓ นางสาวพัชรี นิลสันเทียะ ๒๘ ๙ ครู ปวช. / ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๔ นางสาวนิภาภัทร ์ศรีสรรค์จร ๓๓ ๓ ครู บธ.บ./ป.บณัฑิต ระบบสารสนเทศฯ 
๙๕ นางสาวนวลสกุล วงษ์บ าหราบ ๒๗ ๓ ครู ค.บ. ฟิสิกส ์
๙๖ นางสาวพรสวรรค ์อารยะชาต ิ ๒๘ ๓ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๙๗ นางสาวรุ่งรัตน ์ แก้วศรี ๒๗ ๓ ครู ค.บ.๕ปี ภาษาไทย 
๙๘ นางมณกชรสร พรธนกฤต ๔๕ ๓ ครู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๙๙ นางสาวศิริรักษ์ กองเงินนอก ๒๗ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๐ นางสาวรัชนีวรรณ เวียนนอก ๒๘ ๓ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๑ นางสาวกนกวรรณ พรานไพร ๒๗ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๐๒ นางสาวอังศุมาลิน  ผลอุทิศ ๒๗ ๓ ครู ค.บ.๕ปี ภาษาอังกฤษ 
๑๐๓ นางสาวนิษฐา ในกระโทก ๒๗ ๓ ครู ค.บ.๕ปี ภาษาไทย 
๑๐๔ นางสาววิรมณ มีโชค ๓๒ ๓ ครู ศศ.บ. อังกฤษ 
๑๐๕ นางสาวอมรา โฮสูงเนิน ๒๗ ๓ ครู ค.บ.๕ปี คณิตศาสตร ์
๑๐๖ นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ ๒๗ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๐๗ นางสาวกลอยใจ ทองตัน ๒๗ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๐๘ นางสาวสุอาภา สีมาพุฒ ๓๓ ๓ ครู บธ.บ./ศษ.บ. เทคโนโลยและการสื่อสาร/การจัดการทั่วไป 

๑๐๙ นางสาวเพชรลดา แสวงเงิน ๓๕ ๓ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๑๑๐ นางสาวปฐมพร แก้วแกมขุน ๒๗ ๒ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๑๑ นางสาวศิริพร บุญทัศน ์ ๒๗ ๒ ครู ค.บ.๕ปี คณิตศาสตร ์
๑๑๒ นางสาวชลารัตน ์ วีระยุทธศิลป์ ๓๒ ๒ ครู ป.บัณฑิต/ วท.บ. ครู/วิทยาการคอมฯ 
๑๑๓ นางสาวกชพร วงค์ก าไร ๒๗ ๒ ครู ค.บ.๕ปี การศึกษาปฐมวัย 
๑๑๔ นางสาวเดือนฉาย  นาด ี ๒๕ ๑ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
๑๑๕ นางสาวพัชรีพร   ลัดนอก ๒๗ ๑ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 



  ๘๑ 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
อาย ุ

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
จริง 

อายุ
งาน 

๑๑๖ นางสาวธนัชพร   เพลิดสระน้อย ๒๖ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี ภาษาไทย 
๑๑๗ นางสาวนิภาพร   มุ่งสูงเนิน ๓๐ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี ปฐมวัย 
๑๑๘ นางสาวปนัดดา   บุญทน ๒๔ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี ปฐมวัย 
๑๑๙ นางสาวชลาลยั จ ารักษา ๒๗ ๑ คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๑๒๐ นางสาววิจิตรา พานค า ๒๖ ๑ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
๑๒๑ นางสาวภัทราภรณ์     คูณขุนทด ๓๓ ๑ คร ู ศษ.บ. สถิติประยุกต ์
๑๒๒ นางสาวปัญจมา ประกอบบัว ๒๔ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี สังคมศึกษา 
๑๒๓ นางสาวปรารภิาพรรณ ศรีเมฆ ๒๕ ๑ คร ู ศษ.บ.๕ปี ปฐมวัย 

๑๒๔ นายจตุพล   กิจกลาง ๒๔ ๑ คร ู ค.บ. พลศึกษา 
๑๒๕ นางสาวจิรารัตน์   การนา ๒๔ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี ปฐมวัย 
๑๒๖ นางสาวไข่มุก   ทิพย์บ าหราบ ๒๗ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี เคม ี
๑๒๗ นายณัฐวุฒิ   ทองค า ๒๖ ๑ คร ู ค.บ. ดนตร ี
๑๒๘ นายพรวิษณุ   สะทักรัมย ์ ๒๗ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี คณิตศาสตร ์
๑๒๙ นางสาววิภารตัน์  กระทุ่มนอก ๒๔ ๑ คร ู วท.บ. ชีววิทยา 
๑๓๐ นางมลิวัลย ์ กลิ่นจันทร ์ ๖๒ ๓๓ คร ู ค.ม ภาษาไทย/บริหารการศึกษา 

๑๓๑ นางพงษ์ผกา ฤกษ์ก ายี ๖๒ ๒๐ คร ู ค.บ. การประถมศึกษา 
๑๓๒ นางสาวธิดา ชุ่มศร ี ๖๑ ๒๐ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๓๓ นางสาวรัตนา มานะงาน ๓๐ ๑ คร ู ค.บ.๕ปี ปฐมวัย 
๑๓๔ นางสาวระเบียบ ค าภา ๓๐ ๑ คร ู คบ. วัดผลการศึกษา 

 
ครู บุคลากรกรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก ต าแหน่ง 

๑ นางชลธิชา ประทุมม ี ๗๗ ๕๖ อนุปริญญา พิเศษมัธยมศึกษา หน.งานคหกรรมโรงเรียน 

๒ นางวรนุช ทับปงิ ๖๘ ๔๐ คบ. การประถมศึกษา ร้านค้า 
๓ นางพรทิพย์ วาปีทะ ๗๐ ๓๖ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ร้านค้า 
๔ นางสาวบุศรินทร ์หอมจันทร ์ ๓๒ ๑๑ ปวส. คอมพิวเตอร ์ ร้านค้า 
๕ นางสาวสิรภิรณ ์ อุทธาเรือน ๓๒ ๙ ม.๖ ม.๖ ร้านค้า 
๖ นางฐานิตา เดื่อเลีย้ง ๔๒ ๗ ปวส. บัญช ี ร้านค้า 
๗ นางสาวมลธิชา หอมตา ๒๗ ๒ ม.๖ ม.๖ งานพิมพ์ธุรการ 
๘ นางสายรุ้ง  เผินสูงเนิน ๒๒ ๒ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ พิมพ์งานประกันฯ 
๙ นางแพรวา   หลีดลิก ๒๗ ๒ บธ.บ. การบัญชี การเงิน 

๑๐ นางสาวสุธาสิน ี เอี่ยวสกุล ๔๐ ๑  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(บัญชี)  งานบัญชี 
๑๑ นายสุรยิะ ประพนัชัย ๒๘ ๑ ม.๖  ศิลป-์ภาษา  เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยุ 
๑๒ นางนิตยา สุขกส ี ๔๐ ๑  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ร้านค้า 
๑๓ นางญาณิศา กุเวรไตรย ์ ๓๒ ๑ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียน 

 
 



  ๘๒ 

 

ครูพี่เลี้ยง 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก 

๑ นางสาวอัจฉรา หมื่นรักษา ๒๙ ๑๐ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๒ นางวัชราภรณ์รดา วีรวัฒน์บารม ี ๔๑ ๙ ศศ.บ./ศษ.บ. จิตวิทยา/วัดผล 
๓ นางสาวยุภาพร ต้นสูง ๒๙ ๙ ศษ.บ. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 

๔ นางวชิราภรณ ์ ชุมศร ี ๔๗ ๘ ศศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๕ นางสาวกุสุมา โลมปลา ๒๘ ๘ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๖ นางสาวอัจฉราพร จอสูงเนิน ๒๘ ๘ ศษ.บ. เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๗ นางสาวนิษฐา อินทรปฐม ๓๖ ๖ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๘ นางสาวสุรางคนา นามศิร ิ ๒๘ ๖ ปวส. การจัดการ 
๙ นางสาวอัญญรัตน ์เมืองวงศ์ ๒๘ ๖ ปวส. การจัดการ 

๑๐ นางสาวจันทิมา สายสนิท ๒๕ ๕ ปวส. การจัดการทั่วไป 
๑๑ นางสาวศศิณฏัฐ์  หล้าหลักมูล ๒๕ ๔ ม.๖ ม.๖ 
๑๒ นางสาวกานต์พิชชา   บุญจิตร ๒๙ ๓ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๑๓ นางสาวพรรตัน ์ เพศประเสริฐ ๔๓ ๓ ศศ.บ. การคลัง 
๑๔ นางสาวจารภุา พันธ์น้อย ๔๑ ๒ ปวส. การจัดการทั่วไป 
๑๕ นางสาวปุญญศิา นาคแป้น ๒๙ ๒ บธ.บ.  การเงิน 
๑๖ นางสาวปิ่นสุดา บุญแก้ว ๒๕ ๒ ปวส.  การจัดการทั่วไป 

 
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 

วุฒิสามัญ, 23% 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.), 6% 

ปกศ.สูง, 0% 
ปริญญาตรี, 57% 

ป.บัณฑิต, 9% 

ปริญญาโท, 5% 

แผนภูมิ จ าแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามต าแหน่ง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



  ๘๓ 

 

๕. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนใน

แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย ๕๑ ๑๗(คาบ/สัปดาห์) 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๖(คาบ/สัปดาห์) 
วิทยาศาสตร์ ๑๑ ๑๗(คาบ/สัปดาห์) 
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ๑๑ ๑๖(คาบ/สัปดาห์) 
สุขศึกษาพลศึกษา ๕ ๒๓(คาบ/สัปดาห์) 
ศิลปะ ๖ ๑๘(คาบ/สัปดาห์) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐ ๑๙(คาบ/สัปดาห์) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖ ๑๖(คาบ/สัปดาห์) 

รวม ๑๓๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๔ 

 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑) ห้องสมุด 
 ขนาด ๘×๒๐ ตารางเมตร  
 จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๑,๖๗๖ เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ Mas library 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๒๐๐ คนต่อวัน 
 คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ของนักเรียนทั้งหมด 
 
๒) ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด๑๒ห้อง  ได้แก่ 
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๕ ห้อง  
  ห้องวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี ๑ ห้อง  
  ห้องพยาบาล ๑ ห้อง 
  ห้องศาสนสัมพันธ์   ๑ ห้อง 
  ห้องพละ ๑ ห้อง  
  ห้องสันทนาการ ๑ ห้อง 

 
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด ๒๖๙ เครื่อง 

 

คอมพิวเตอร์ จ านวน(เครื่อง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๑๗๖ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๔๐ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๕๓ 

  
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๐๐ คนต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ๑๑.๒๓ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  ๘๕ 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ 

 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 

261 293 293 298 286 289 

261 293 293 298 286 289 

261 
293 293 298 286 289 

261 
293 293 298 286 289 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

229 189 214 133 97 88 

229 
189 214 

133 
97 88 

229 
189 

214 

133 
97 88 

229 

189 
214 

133 

97 88 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 



  ๘๖ 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ 

 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

 
  
 
 
 
 
 

240.0

250.0

260.0

270.0

280.0

290.0

300.0

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

233 
191 

221 

 139  
 97   88  

มารีอาฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



  ๘๗ 

 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๔.๑ สนามเด็กเล่น 
 ๔.๒ ลานกิจกรรม 
 ๔.๓ ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 ๔.๔ มุมหนังสือ 
 ๔.๕ โรงอาหาร 
 ๔.๖ สหกรณ์ภายในโรงเรียน 
 
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 ๕.๑ โบสถ/์วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
 ๕.๒ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 
 ๕.๓ สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
 ๕.๔ สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถาบันราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล 
 ๕.๕ พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
 ๕.๖ ค่ายลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๘ 

 

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

     
 อาคารหลุยส์ นิโคลาส อาคารพระมารดาศาสนจักร 
 

     
 อาคารดาวประจ ารุ่ง อาคารครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 
 

     
 อาคารพระกุมาร อาคารวัดปฏิสนธินิรมล ปากช่อง 
 
 
 
 
 
 



  ๘๙ 

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

     
 

     
 

      
  

     
 
 
 



  ๙๐ 

 

ห้องเรียนโปรแกรม ICEP 

     
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

      
 

      
 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

      
 



  ๙๑ 

 

ห้องนาฏศิลป์/ดนตรี 

     
 

     
 

     
 
ห้องสันทนาการ 

 
 
 



  ๙๒ 

 

ห้องพยาบาล 

     
 
ห้องสมุด 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



  ๙๓ 

 

คณะกรรมการจัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ๑. บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. บาทหลวงสมบัติ ประทุมปี จิตตาธิการโรงเรียน/ที่ปรึกษา/อธิการบ้านเณรเปาโล 
 ๓  บาทหลวงสมชาย หมอกครบุรี รองผู้อ านวยการ/รองอธิการบ้านเณรเปาโล 
 ๔. นายบุญถนอม แสงหิรัญ รองผู้อ านวยการ 
 ๕. นางลัดดา แพนไธสง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๖. นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๗. นางนพรรษ เดื่อเลี้ยง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน-การบัญชี 
 ๘. นางพรพิมล นราภิชาต ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
 ๙. นางร าพัน ปุณขันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภิบาล 
 ๑๐. นายพรศักดิ์ ปทุมปี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 ๑๑. นายนพสิทธิ์ ขจรพงศ์ศานต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๑๒.นางวิยดา จันทร์ดวง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 ๑๓.นายยุทธศักดิ์ ชุมศรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผู้จัดท า  
 นางสาวเพชรลดา   แสวงเงิน หัวหน้างานสารสนเทศ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


