
 ๑ 

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อโรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์น่าน   ท่ีตั้ง ๑๙๘  หมู่ที่ ๑๐  ถนน  ยันตรกิจโกศล 
 ต าบล กลางเวียง     อ าเภอ เวียงสา    จังหวัด น่าน   

รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๑๐  โทรศัพท์  ๐-๕๔๖๙-๐๙๑๒   
โทรสาร ๐-๕๔๖๙-๐๙๑๒ (ต่อ ๑๐๒)       e-mail : ssnnschool@gmail.com 

 Website : www.skschool.ac.th 
 เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๑   ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 ประถมศึกษา   ๑-๑-๑-๑-๑-๑ =  ๖  ห้องเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  ๔-๕-๔  = ๑๓  ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓-๓-๓  =  ๙  ห้องเรียน 
    รวม  =  ๒๘ ห้องเรียน 

   

    เนื้อที่ ท้ังหมด ๑๔๗  ไร่  ๓ งาน  ๑๗.๒ ตารางวา  
    เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่    
       ส านักงานเตตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เตต ๑      
       ส านักงานเตตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เตต ๓๗ 
 
  

   เครือข่ายการศึกษา  
 

ที่ เครือข่ายการศึกษา โครงการ/งาน/กิจกรรม/อื่นๆ ปีที่ด าเนินการ 
๑ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โครงการประสานความร่วมมือ 

(เรียนร่วมอาชีพ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น 

๒๕๔๖ 

๒ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา โครงการประสานความร่วมมือ 
(เรียนร่วมอาชีพ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น 

๒๕๔๖ 



 ๒ 

   เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน  
 

ที่ 
เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ สพม. สพป. 
๑ น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.ทุ่งช้าง สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.สองแคว สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.เชียงกลาง สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.ปัว สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.ท่าวังผา สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๒ 
  อ.บ่อเกลือ สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.สันติสุต สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.แม่จริม สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.เมือง สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.ภูเพียง สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.เวียงสา สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.นาน้อย สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 
  อ.นาหมื่น สพม. เตต ๓๗ สพป.น่าน เตต ๑ 

  

               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓ 

   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  

มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
ท้ังหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล  เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์
การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย   มีพื้นท่ี ท้ังหมด ๑๔๗  ไร่  ๓ งาน  ๑๗.๒ 
ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๖   
 โดยมีนายอภัย จันทรวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในตณะนั้นเป็น
ประธานในพิธี  เปิดท าการสอนเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ ในระดับชั้นประถมศึกษา   
โดยรับนักเรียนจากเตตพื้นท่ีบริการจังหวัดน่าน และแพร่  

           ในปีการศึกษา ๒๕๓๒   ได้รับอนุมัติให้ตยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และปีการศึกษา 
๒๕๓๗ ได้รับอนุมัติให้ตยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย     
           ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาตาวิชาคหกรรม  
          ปัจจุบันมีจ านวนห้องเรียนรวม ๒๘  ห้องเรียน จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๙๑๔ คน  
 

 
 

    แผนที่โรงเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 แผนผังโรงเรียน 
 



 ๕ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม 
โทรศัพท์ : ๐๘-๘๒๖๓-๒๔๖๖ , ๐๘-๑๔๔๖-๗๘๙๐     
e-mail : sawek.c@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาตาบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี ๖ เดือน 
 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  ๔ คน 
   ๒.๑) ชื่อ-สกุล :  นายส าเนียง  เสนา  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท   สาขา : บริหารการศึกษา      
โทรศัพท์:  ๐๘-๑๗๔๖-๕๘๓๔       e-mail : sumning๒๐๑๑@hotmail.com  
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๒.๒) ชื่อ-สกุล :  นางสุจินตนา  ค าชุ่ม  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ป.บัณฑิต  สาขา : สาตาบริหารการศึกษา       
โทรศัพท์ :  ๐๘-๙๕๕๔-๖๔๖๓  e-mail : - 
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๒.๓) ชื่อ-สกุล :  นางสาวปวริศา ไชยโย   
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : สาตาบริหารการศึกษา         
โทรศัพท์ :    ๐๘-๑๗๔๐-๔๙๘๖ e-mail : pawarisa_๒๕๑๕@hotmail.com 
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๒.๔) ชื่อ-สกุล :  นายมนูญ  นันทะเสน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา :  บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ :  ๐๘-๖๙๑๔-๖๔๕๐  e-mail: paru_noon@hotmail.com 
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 



 ๖ 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
 

 ๑) จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น ๙๑๔ คน แยกเป็น เพศชาย ๓๑๖ คน หญิง ๕๙๘ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ ๑๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๔ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๒๐ ๑๑ ๓๑ ๓๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๕ ๑๓ ๒๘ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๕ ๑๙ ๓๔ ๓๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๓ ๑๙ ๓๒ ๓๒ 

รวม ๖ ๘๘ ๘๒ ๑๗๐  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔ ๘๘ ๘๒ ๑๗๐ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕ ๔๕ ๑๑๘ ๑๖๓ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔ ๔๖ ๘๗ ๑๓๓ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓ ๓๑ ๗๘ ๑๐๙ ๓๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓ ๒๔ ๘๖ ๑๑๐ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓ ๑๘ ๕๕ ๗๓ ๒๔ 

รวม ๒๒ ๒๒๘ ๕๑๖ ๗๔๔  

รวมทั้งหมด ๒๘ ๓๑๖ ๕๙๘ ๙๑๔ 
 
 

 



 ๗ 

๓) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเตตพื้นท่ีบริการ 
 

 ในเขตพ้ืนที่
บริการ 
(คน) 

นอกเขตพ้ืนที่บริการ (คน) 
จังหวัด 
ตาก 

จังหวัด 
เชียงราย 

จังหวัด 
เชียงใหม่ 

จังหวัด 
อุตรดิตถ ์

จังหวัด 
พิษณุโลก 

จังหวัด 
พะเยา 

จังหวัด
ลพบุร ี

จังหวัด
พังงา 

จ านวน
นักเรียน

(คน) 
๘๙๓ ๓ ๔ ๑ ๗ ๒ ๒ ๑ ๑ 

ร้อยละ
ตอง

นักเรียน 
๙๗.๗๐ ๐.๓๓ ๐.๔๔ ๐.๑๑ ๐.๗๖ ๐.๒๒ ๐.๒๒ ๐.๑๑ ๐.๑๑ 

      
ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

   

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามเขตพืน้ที่บริการ 
 



 ๘ 

 ๔) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามความด้อยโอกาส 
 

ที่ ประเภทเด็กด้อยโอกาส 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
๑ เด็กที่ถูกบังคับให้ตายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก - - -  
๒ เด็กเร่ร่อน - - -  
๓ เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ - ๖ ๖ ๐.๖๖ 
๔ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ๙๐ ๑๑๑ ๒๐๑ ๒๑.๙๙ 
๕ เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ - ๓ ๓ ๐.๓๓ 
๖ เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) ๒๒๐ ๔๕๓ ๖๗๓ ๗๓.๖๓ 
๗ เด็กในชนกลุ่มน้อย ๑ ๑๑ ๑๒ ๑.๓๑ 
๘ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ๒ ๘ ๑๐ ๑.๐๙ 
๙ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โรคติดต่อ

ร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ  
๓ ๖ ๙ ๐.๙๘ 

๑๐ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - - - 
รวม ๓๑๖ ๕๙๘ ๙๑๔ ๑๐๐ 

 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
   

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 
 

 
 
  



 ๙ 

๕) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) 
 

ที่ กลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
๑ ม้ง ๑๔๑ ๒๔๐ ๓๘๑ ๔๑.๖๘ 
๒ เมี่ยน ๒๗ ๓๖ ๖๓ ๖.๘๙ 
๓ ไทลื้อ ๑๖ ๑๔ ๓๐ ๓.๒๘ 
๔ พื้นราบ ๗๒ ๑๒๙ ๒๐๑ ๒๑.๙๙ 
๕ ลั๊วะ ๔๓ ๑๑๒ ๑๕๕ ๑๖.๙๖ 
๖ ตมุ ๗ ๖ ๑๓ ๑.๔๓ 
๗ ถิ่น ๙ ๔๘ ๕๗ ๖.๒๔ 
๘ มลาบรี ๑ ๑๑ ๑๒ ๑.๓๑ 
๙ มูเซอ - ๒ ๒ ๐.๒๒ 

รวม ๓๑๖ ๕๙๘ ๙๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

   
 
 
 
  



 ๑๐ 

๖) จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย  ๙๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
         ๗) จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ตองกรมอนามัย ๙๒๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗ 

๘)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
๙) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ                -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
๑๐) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  - คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   ๑๖    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๗๕ 
๑๒) สถิติการตาดเรียน / เดือน  ๒     คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ 
๑๓) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าชั้น   ๑๐  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑.๐๘  
๑๔) จ านวนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ท้ังสิ้น  ๙๙  คน  

  แยกเป็น  เพศ   ชาย ๕๓ คน    หญิง ๔๖  คน 
    ระดับการศึกษา ประถมศึกษา    ๓๘  คน   
       มัธยมศึกษาตอนต้น     ๕๓  คน  
       มัธยมศึกษาตอนปลาย      ๘  คน 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม จ าแนกประเภทความพิการ 
 

ที ่ ประเภท 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
๑.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - - - 
๒.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๑ - ๑ ๐.๑๐ 
๓.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๔๙ ๔๕ ๙๔ ๑๐.๒๘ 
๔.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  

หรือการเคลื่อนไหว  หรือสุตภาพ 
- - - - 

๕.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ๓ ๑ ๔ ๐.๔๔ 
๖.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - - - 
๗.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - - - - 
๘.  นักเรียนออทิสติก - - - - 
๙.  นักเรียนพิการซ้อน - - - - 

รวม ๕๓ ๔๖ ๙๙ ๑๐.๘๒ 

 



 ๑๑ 

ข้อมูลนักเรียนพิการเรยีนร่วมที่มีเอกสารรับรองความพิการ 
ใบรับรองการวัดระดับเชาว์ปัญญา จ าแนกตามระดับชั้น 

 

ชั้นเรียน 
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการได้ยิน 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ป.๑ - - - - - - - - - - 
ป.๒ - - - - - - - - - - 
ป.๓ ๑ - ๑ ๑ - ๑ - - - ๒ 
ป.๔ ๗ ๓ ๑๐ ๑ ๑ ๒ - - - ๑๒ 
ป.๕ ๖ ๓ ๙ - - - - - - ๙ 
ป.๖ ๖ ๙ ๑๕ - - - - - - ๑๕ 
ม.๑ ๖ ๘ ๑๔ - - - - - - ๑๔ 
ม.๒ ๑๐ ๑๒ ๒๒ - - - ๑ - - ๒๓ 
ม.๓ ๙ ๖ ๑๕ ๑ - ๑ - - - ๑๖ 
ม.๔ ๓ ๒ ๕ - - - - - - ๕ 
ม.๕ - ๒ ๒ - - - - - - ๒ 
ม.๖ ๑ - ๑ - - - - - - ๑ 
รวม ๔๙ ๔๕ ๙๔ ๓ ๑ ๓ ๑ - - ๙๙ 

 

ที่มา : งานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 ๑๖) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๔ 
 ๑๗) ต้อมูลการรับนักเรียน ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา  
 
 

ปี
การศึกษา 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่มาสมัคร 
จ านวนนักเรียน

ตามแผน 
จ านวนนักเรียนที่รับ 

ในเตต นอกเตต รวม ในเตต นอกเตต รวม 

๒๕๕๕ 

อนุบาล ๑ - - - - - - - 
ป.๑ ๓๒ - ๓๒ ๓๕ ๑๘ - ๑๘ 
ม.๑ ๑๘๐ - ๑๘๐ ๑๖๐ ๑๕๔ - ๑๕๔ 
ม.๔ ๑๒๙ ๗ ๑๓๖ ๑๒๐ ๑๑๖ ๗ ๑๒๓ 

๒๕๕๔ 

อนุบาล ๑ - - - - - - - 
ป.๑ ๓๐ ๒ ๓๒ ๓๕ ๒๗ ๒ ๒๙ 
ม.๑ ๑๒๔ ๒ ๑๒๖ ๒๐๐ ๑๒๒ - ๑๒๒ 
ม.๔ ๕๗ ๒ ๕๙ ๑๐๐ ๕๖ - ๕๖ 

๒๕๕๓ 

อนุบาล ๑ - - - - - - - 
ป.๑ ๒๑ - ๒๑ ๓๕ ๒๑ - ๒๑ 
ม.๑ ๑๔๐ - ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๓๕ - ๑๓๕ 
ม.๔ ๙๔ - ๙๔ ๘๐ ๘๐ - ๘๐ 

 

 
 
 

            ๑๘) ต้อมูลการรับนักเรียนรับระหว่างปี (ไม่มีรอบไม่มีรุ่น) ย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา  
 
 

ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 

รวม 
อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

๒๕๕๔ - ๒๙ ๒๐ ๕ ๕๔ 
๒๕๕๓ - ๗ ๒ ๓ ๑๒ 

  
 



 ๑๓ 

 ๑๙) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและย้อนหลัง  
๒ ปีการศึกษา 
 

ปีการ 
ศึกษา 

ระดับชั้น 
รวม 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๒๕๕๔ - - ๖๓ ๑๐๐ ๑๒๑ ๑๐๐ ๖๘ ๑๐๐ ๒๕๒ ๑๐๐ 
๒๕๕๓ - - ๖๖ ๑๐๐ ๑๔๙ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ ๒๖๒ ๑๐๐ 
๒๕๕๒ - - ๓๘ ๑๐๐ ๒๑๐ ๑๐๐ ๗๕ ๑๐๐ ๓๒๓ ๑๐๐ 

  

 ๒๐) การติดตามต้อมูลนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรียนที่
จบ (คน) 

ศึกษาต่อ (คน) 
ประกอบ

อาชีพ (คน) 
โรงเรียน 

เดิม 
สถานศึกษาอื่น 

สายสามัญ สายอาชีพ สายอื่นๆ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๕๕ ๗ - - ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๘๓ ๒๙ ๙ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๘ -   ๖๕ ๓ 

 
 
 
 
 

 

ที ่
รายการ 

เพศ 
รวม คิดเป็นร้อยละ 

ชาย หญิง 
๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ๒๓ ๖๐ ๘๓ ๖๘.๖๐ 
๒ โรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน ๕ ๒๔ ๒๙ ๒๓.๙๗ 
๓ สายอาชีพ ๓ ๖ ๙ ๗.๔๔ 

รวม ๓๑ ๙๐ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ 

สรุปผลการศึกษาตอ่และการท างานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ าแนกตามสถานศึกษา 

 



 ๑๔ 

 
 

 

ต้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

๔) ข้อมูลครูและบุคลากร  
 

  ๑) ข้อมูลผู้บริหาร  
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

๑ จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม ๕๐ ๒๙ คศ.๓ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
๒ นางสุจินตนา  ค าชุ่ม ๕๘ ๓๘ คศ.๓ ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา 
๓ นายส าเนียง  เสนา ๕๗ ๓๗ คศ.๓ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
๔ นายมนูญ  นันทะเสน ๕๘ ๓๘ คศ.๓ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
๕ นางสาวปวริศา  ไชยโย ๔๐ ๑๘ คศ.๒ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ที่ รายการ 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

๑ มหาวิทยาลัยรัฐ ๒ ๔ ๖ ๘.๘๒ 
๒ มหาวิทยาลัยเอกชน - ๔ ๔ ๕.๘๘ 
๓ วิทยาลัย ๒ - ๒ ๒.๙๔ 
๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ๔ ๒๐ ๒๔ ๓๕.๒๙ 
๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๑ ๑ ๒ ๒.๙๔ 
๖ อาชีวศึกษา ๑ ๑ ๒ ๒.๙๔ 
๗ อบรมการโรงแรม ๒ ๒ ๔ ๕.๘๘ 
๘ อบรมผู้ช่วยพยาบาล - ๑๑ ๑๑ ๑๖.๑๘ 
๙ ระบบทวิภาคี ๔ ๖ ๑๐ ๑๔.๗๑ 

๑๐ ประกอบอาชีพ - ๓ ๓ ๔.๔๑ 
รวม ๑๖ ๕๒ ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สรุปผลการศึกษาตอ่และการท างานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

จ าแนกตามสถานศกึษา 

 



 ๑๕ 

๒) ข้อมูลข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

๑ นายสมเกียรติ   ปัญญานะ ๕๐ ๒๙ คศ.๓ ป.ตรี สังคมศึกษา 
๒ นางสาวสมควร  สีนา ๕๕ ๓๒ คศ.๓ ป.ตรี สังคมศึกษา 
๓ นายสุรชัย  เตื่อนเพชร ๕๒ ๒๙ คศ.๓ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๔ นางมยเุรศ    นันทะเสน ๕๒ ๓๐ คศ.๓ ป.ตรี สังคมศึกษา 
๕ นางวัชราภรณ์   คงเมือง ๕๐ ๓๐ คศ.๓ ป.ตรี การจัดการทั่วไป 
๖ นายกฤษดา สารเถื่อนแก้ว ๕๐ ๒๕ คศ.๓ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา 
๗ นายสุรนันทร์    ลิ้มมณี ๔๖ ๒๑ คศ.๓ ป.ตรี ดนตรีศึกษา 
๘ นางรัตนา    สุทธิพงศ์พันธุ์ ๔๕ ๑๙ คศ.๒ ป.ตรี โสตทัศนศึกษา 
๙ นางประทุม  มหาวงศนันท์ ๔๓ ๑๗ คศ.๒ ป.ตรี การประถมศึกษา 

๑๐ นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว ๔๓ ๑๗ คศ.๒ ป.ตรี การจัดการทั่วไป 
๑๑ นายอาทิตย์   ด้วงสุวรรณ์ ๔๓ ๑๘ คศ.๒ ป.ตรี การฝึกและการจัดการกีฬา 
๑๒ นางจิตรานาฎ   วงษารัฐ ๔๗ ๒๒ คศ.๒ ป.ตรี สังคมศึกษา 
๑๓ นายสุวิทย์    ผูกจิต ๔๐ ๑๖ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา 
๑๔ นางรัญจวน     เตชะบูรณ์ ๔๖ ๑๖ คศ.๒ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
๑๕ นางปิยะนาถ   ฉุนหอม ๓๘ ๑๓ คศ.๒ ป.ตรี ปฐมวัย 
๑๖ นางพวงเพชร   รัตนวรากร ๔๐ ๑๗ คศ.๒ ป.ตรี จิตวิทยาและการแนะแนว 
๑๗ นางพิทยา  ภิชัยวงศ์ ๓๙ ๑๗ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๑๘ นายชรินทร์  ภิชัยวงศ ์ ๔๐ ๑๗ คศ.๒ ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๙ นายฉลอง   เฟื่องฟู ๕๒ ๒๙ คศ.๒ ป.โท การบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
๒๐ นางกัลยาณี    ด้วงสุวรรณ์ ๓๘ ๑๖ คศ.๒ ป.โท คณิตศาสตร์ 
๒๑ นางประกาย  ต้นผล ๔๑ ๑๘ คศ.๒ ป.ตรี คณิตศาสตร์ 
๒๒ นายนิเวศน ์  สุวรรณโน ๓๙ ๑๖ คศ.๒ ป.บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 
๒๓ นางนิทรา   ยาวิชัย ๕๓ ๒๑ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๒๔ นางจงรัก    มีเงิน ๔๐ ๑๖ คศ.๒ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๒๕ นายสิงห์     สุจันทร ์ ๓๘ ๑๔ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา 
๒๖ นางดวงพร     สุจันทร์ ๓๖ ๑๑ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 



 ๑๖ 

๒๗ นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม ๓๕ ๑๐ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๒๘ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ๓๒ ๙ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
๒๙ นางสมระวี      สอนศิริ ๓๖ ๑๓ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

๓๐ นายสุกิจ       สวุรรณ์ ๓๗ ๑๔ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๓๑ นางอมรรัตน์ ธนานุภาพ

ไพศาล 
๓๙ ๑๔ คศ.๒ ป.ตรี การประถมศึกษา 

๓๒ นางสาวเสาวนีย์  ตันทะสอน ๓๘ ๑๒ คศ.๒ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๓๓ นายจักรกฤษณ์    ผาสุต ๔๖ ๘ คศ.๑ ป.ตรี พลศึกษา 
๓๔ นางสาวสงกรานต์  มหามิตร ๒๘ ๕ คศ.๑ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๕ นางกาญจนาวรรณ  คิดดี ๓๕ ๖ คศ.๑ ป.ตรี ภาษาไทย 
๓๖ นายยุทธภูมิ    สุประการ ๓๖ ๓ คศ.๑ ป.โท การบริหารการศึกษา 
๓๗ นางสาวอารีย์    แก้วมา ๓๔ ๑๑ คศ.๑ ป.ตรี เคมี 
๓๘ นางปณิตา      ปัญญานะ ๓๙ ๒ ครูผู้ช่วย ป.โท การบริหารการศึกษา 
๓๙ นางนภวรรณ  ละเลิง ๓๗ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษา 
๔๐ นางปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร ๓๕ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย 
๔๑ นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ 
๔๒ นางสาวศันสนีย์ ประชากรณ์ ๒๘ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ 

 

 ต้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

๓)  ข้อมูลพนักงานราชการ  
 

ที ่ ชื่อ - สกลุ อายุ (ป)ี 
ประสบการณ์  

ในการสอน (ปี) 
วุฒิการศึกษา 

วิชาที่สอน 
/ชั้นที่สอน 

๑ นายประทีป   ปัญญานะ ๔๒ ๕ ป.ตร ี พลศึกษา 
๒ นางสาวดารณ ี นาคะรัต ๓๔ ๕ ป.ตร ี ภาษาไทย 
๓ นายเดชา   จนัตะ๊นาเตต ๓๔ ๕ ป.ตร ี เกษตร 
๔ นางเบญจพร    สักลอ ๓๑ ๓ ป.ตร ี ธุรกิจบริการ 
๕ นางธัญลักษณ ์ จนัทร์เจนจบ ๓๙ ๓ ป.ตร ี นิเทศศาสตร ์
๖ นางสาวสายทิพย์  อุ่นเครือ ๒๘ ๒ ป.ตร ี ภาษาไทย 
๗ นายพิรุณ    จ่ากอ ๒๗ ๑ ป.ตร ี เคม ี
๘ นายน่านมงคล    อินด้วง ๒๙ ๑ ป.ตร ี สัตวศาสตร ์
๙ นายสงกรานต์   บุญชว่ย ๒๗ ๒ ป.ตร ี ดนตร ี

๑๐ นางสาวชนิกานต ์ อนิไชย ๒๘ ๑ ป.ตร ี คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
๑๑ นางสาวชาลิสา  ก าธรนมิิตร ๒๘ ๒ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ 
๑๒ นางสาวอรธีรา  ดวงตาด า ๒๗ ๒ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ 
๑๓ นางสาวกาญจนา  สรุิยะวงศ์ ๒๗ ๒ ป.ตร ี ปฐมวัย 
๑๔ นางสาวฉตัรวี  จันต๊ะ ๒๗ ๑ ป.ตร ี คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
๑๕ นายดิเรก  สีนิล ๒๙ ๑ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ 
๑๖ นายเพิด  บญุอินทร ์ ๒๘ ๑ ป.ตร ี เอกช่างทองหลวง 
๑๗ นายจักรพันธุ์  อินวาทย ์ ๒๕ ๑ ป.ตร ี นาฏศิลป ์
๑๘ นางสาวอญัชลี  ริกากรณ์ ๓๐ ๑ ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์
๑๙ นางสาวชาลิณ ี  ศรีพาน ๒๙ ๑ ป.ตร ี การตลาด 
๒๐ นางสาววิจติรา  เนตรวีระ ๒๗ ๑ ป.ตร ี ชีววิทยา 
๒๑ นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ ๒๙ ๑ ป.ตร ี บรรณารักษ ์
๒๒ นางสาวธนิดา  ใจสุธรรม ๒๖ ๑ ป.ตร ี การบัญชี 

 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 



 ๑๘ 

๔)  ข้อมูลครูอัตราจ้าง  
 

ต้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 
 

หมายเหตุ  สรุปจากตาราง ๒ – ๔   
๑) จ านวนครูผู้สอนตรงวิชาเอกหรือวิชาโท   ๖๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒ 
๒) จ านวนครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกหรือวิชาโท ๓  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๔.๔๘ 
๓) ภาระงานสอนตองครูผู้สอนโดยเฉลี่ยจ านวน  ๑๘   ชั่วโมง : สัปดาห์ 
๔) จ านวนชั่วโมงที่ครูได้รับการพัฒนาเฉลี่ย จ านวน ๖๕ ชั่วโมง : ปี 
 

๕)  ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ในการสอน 

(ปี) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาที่สอน/ 
ชั้นที่สอน 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิร ิ ๒๖ ๒ ป.ตร ี วิชางานประดิษฐ์/
ม.๖ 

เงินนอกงบ 

๒ นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชัย ๒๓ ๒ เดือน ป.ตร ี วิชาศิลปะ/ป.๕-๖ เงินนอกงบ 

๓ นายฉกรรจ ์ เสนา ๒๔ ๒ ป.ตร ี วิชาคณติศาสตร์/ 
ม.๑,๓,๔ 

งบด าเนนิงาน 

ที่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุงาน 
 (ปี) 

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่

๑ นายบุญรวย  เตื่อนเพชร ๓๗ ๑๗ คนครัว ม.๓ คนครัว 
๒ นางเพลนิ     สวนจันทร์ ๕๙ ๓๓ คนครัว ป.๔ แม่ครัว 
๓ นายกฤษณ ์  นวลทา ๕๕ ๓๐ พนักงานตับรถ ป.๔ พนักงานตับรถ 
๔ นางเพชรรตัน์  ไชยปัญญา   ๕๑ ๑๙ ลูกจ้างประจ า ป.ตร ี ปฏิบัตหิน้าทีก่ารสอน 
๕ นายเดช      ทองค า ๖๐ ๓๗ นักการภารโรง ป.๔ นักการภารโรง 
๖ นางประนอม    นวลทา ๕๔ ๒๒ คนครัว ม.ศ.๕ แม่ครัว 
๗ นายประสุทธิ ์ สองสียนต์  ๕๕ ๒๑ ยามรักษาการณ์ ปวช. ยามรักษาการณ ์



 ๑๙ 

๖)  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  
 
 

 
ต้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
วุฒ ิ

การศกึษา 
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน ปฏิบัติหน้าที ่
(ระบุ) งปม. อื่นๆ 

๑ นายอ านวย      ค าแปง ๕๓ ป.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   พนักงานตับรถ 

๒ นางมะลิ         ค าแปง ๔๑ ป.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   แม่ครัว 

๓ นางอมรรตัน ์จันต๊ะนาเตต ๓๑ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   แม่ครัว 

๔ นางหวนั       ใจค า ๔๙ ป.4 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   แม่บา้น 

๕ นางเกศน ี     ใจมา ๔๖ ป.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   แม่ครัว 

๖ นางประนอม  วงคป์ัญญา ๔๑ ป.7 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   แม่ครัว 

๗ นายสมเกียรต ิ  ธนิันท ์ ๔๗ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   นักการภารโรง 

๘ นางสาววาสนา สุวรรณโน ๓๐ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   งานอนามัย 
๙ นายอ านาจ  ยะมา ๓๖ ปวส. ลูกจ้างชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   พนักงานตับรถ 

๑๐ นายพนมกร  โปธ ิ ๓๑ ป.ตร ี ลูกจา้งชัว่คราว(พ่ีเลี้ยง)   นักการภารโรง 
๑๑ นายจ าเรญิ        ใจค า ๕๖ - ลูกจ้างชัว่คราว   นักการภารโรง 
๑๒ นายนิรนัดร์  ค าเตือนใจ ๔๘ ป.4 ลูกจ้างชัว่คราว   นักการภารโรง 
๑๓ นางจิรสนิ  ค าเตือนใจ ๔๘ ป.7 ลูกจ้างชัว่คราว   แม่บา้น 
๑๔ นายเกษียร  สุภาษ ี ๔๓ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว   คนงาน 
๑๕ นายสัจจพันธ ์ วงคป์ัญญา ๕๖ ม.3 ลูกจ้างชัว่คราว   ยามรักษาการ 
๑๖ นางยุพิน  เตชนนัท์ ๔๑ ป.6 ลูกจ้างชัว่คราว   แม่ครัว 
๑๗ นางกัลยาณี  สุภาษ ี ๔๔ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว   วิทยากรทอผ้า 
๑๘ นายเกษม  ไชยวฒุ ิ ๕๙ ป.4 ลูกจ้างชัว่คราว   คนงาน 
๑๙ นายวิษณ ุ  เตชะวงค ์ ๓๕ ม.6 ลูกจ้างชัว่คราว   นักการภารโรง 



 ๒๐ 

๘)  สรุปจ านวนบุคลากรท้ังหมดตองโรงเรียน (ท่ีปฏิบัติราชการอยู่ท่ีโรงเรียน)  
 

ที่ ประเภท/ต าแหน่ง เพศ (คน) ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) อายุเฉลี่ย 
(ปี)  ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป. ตรี สูงกว่า ป.ตร ี

๑ ผู้อ านวยการ ๑  - - ๑ ๕๐ 
๒ รองผู้อ านวยการ 

2.1  ครู คส.4 
2.2  ครู  คส.3   
2.3  ครู คส.2 
2.4  ครูปฏิบัติการ 

๒ ๒ - - ๔ ๕๓ 
๓ ต้าราชการครู ๑๓ ๒๙ - ๒๓ ๑๙ ๔๑ 

๔ พนักงานราชการ ๘ ๑๔ - ๒๒ - ๒๙.๕๙ 
๕ ครูอัตราจ้าง ๑ ๒ - ๓ - ๒๔ 
๖ ลูกจ้างประจ า 

5.1  นักการภารโรง 
5.2  คนครัว 
5.3  ยาม 
5.4  พนักงานตับรถ 

๔ ๓ ๖ ๑ - ๕๓ 
๗ ลูกจ้างชั่วคราว 

6.1 
6.2 
........ 

๑๐ ๙ ๑๘ ๑ - ๔๓.๙๕ 
รวมบุคลากรทั้งหมด ๙๘ ๒๔ ๕๐ ๒๔  

          
 ต้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรของโรงเรียน  



 ๒๑ 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 

ภาษาไทย ๙ 
คณิตศาสตร์ ๘ 
วิทยาศาสตร์ ๗ 
สังคมศึกษา ๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
ศิลปะ ๕ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ 

รวม ๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตารางสรุปจ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



 ๒๒ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
๑)  ต้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  
  

ที่ ประเภท/แบบ 
จ านวน
หน่วย 

ป ี
งปม. 

ควรมี มีแล้ว 
จ านวนที่ 

-ขาด/+เกิน 
สภาพ 

การใช้งาน 
๑.  อาคารเรียน  ๕๔ ๔๘ - ๖  
 ๑.๑ อาคารเรียนแบบ ๘ ห้อง  

ลดรูป ๔ ห้อง 
๑ ๒๕๒๐  ดี 

 ๑.๒ อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ ๑ ๒๕๓๑ ดี 
 ๑.๓ อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ ๒๕๓๕ ดี 
 ๑.๔ อาคารเรียนแบบ 216 ล ๖

(ปรับปรุง 29) 
๒ ๒๕๔๖ ดี 

๒๕๔๙ ดี 

๒.  อาคารโรงฝึกงาน  ๖ ๒ - ๔  
 ๒.๑ อาคารฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ ๑ ๒๕๓๖  ดี 
 ๒.๒ อาคารฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ ๑ ๒๕๕๒ ดี 

๓.  อาคารโรงอาหาร หอประชุม  ๑ ๑ -  
 ๓.๑ อาคารโรงอาหารหอประชุม  

แบบ  ๑๐๐/๒๗ 
๑ ๒๕๔๐    ดี 

๔. อาคารประกอบอื่น ๆ 
 ๔.๑ โรงหุงต้ม ๑ ๒๕๔๒ ๑ ๑ -  
 ๔.๒ หอนอน   ๑,๐๑๓ ๕๘๕ - ๔๒๘ ต 
 - หอนอนแบบเก่า ๑๑ ๒๕๑๗-

๒๕๒๕ 
ช ารุดบาง
รายการ 

 - หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ พร้อม
ครุภัณฑ์ (จุ ๔๐ คน) 
 

๕ ๒๕๓๗ ดี 
๒๕๔๐ ดี 
๒๕๔๒ ดี 
๒๕๕๐ ดี 

 ๔.๓ โรงอาบน้ ามาตรฐาน ๑๐ ๒๕๑๗ 
๒๕๓๑ 
๒๕๓๒ 

๒๔ ๑๐ - ๑๔ ดี 

 



 ๒๓ 

ที่ ประเภท/แบบ 
จ านวน
หน่วย 

ป ี
งปม. 

ควรมี มีแล้ว 
จ านวนที่ 

-ขาด/+เกิน 
สภาพ 

การใช้งาน 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๙ 

 
 ๔.๔ ห้องน้ า-ห้องส้วม (หลัง)  ๒๔ ๑๖ - ๘ ช ารุดบาง

รายการ  ห้องน้ าแบบมาตรฐาน (ชาย) ๓ ๒๕๑๗
๒๕๓๑
๒๕๔๒ 

 ห้องน้ าแบบมาตรฐาน (หญิง) ๗ ๒๕๓๒
๒๕๔๐ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๙ 

 ห้องส้วมแบบมาตรฐาน ๖ ที่/๒๗ 
(ชาย) 

๕ ๒๕๑๗ 
๒๕๓๑ 
๒๕๓๕ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๕ 

 ห้องส้วมแบบมาตรฐาน ๖ ที่/๒๗
(หญิง) 

๙ ๒๕๒๘ 
๒๕๓๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๘ 

 ๔.๕ อาคารพยาบาลแบบมาตรฐาน
ตองกรม ฯ 

๑ ๒๕๓๘ ๒ ๑ - ๑ ช ารุด 

 ๔.๖ อาคารพลศึกษา - - ๑ - - ๑  
 ๔.๗ หอสมุด - - ๑ - - ๑  



 ๒๔ 

ที่ ประเภท/แบบ 
จ านวน
หน่วย 

ป ี
งปม. 

ควรมี มีแล้ว 
จ านวนที่ 

-ขาด/+เกิน 
สภาพ 

การใช้งาน 
 ๔.๘ บ้านพักคร ู(แบบแฟลตและหลัง)  ๕๐ ๑๑ - ๓๙ ช ารุด 
 บ้านพักครู ๒๐๑ ๙ ๒๕๑๗-

๒๕๒๗ 
 บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ๑ ๒๕๓๙ 
 บ้านพักครู ๒๐๗ ๑ ๒๕๔๔ 
 บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๑ ๒๕๒๘ 

 
ที่ ประเภท/แบบ จ านวน

หน่วย 
ป ี

งปม. 
ควรมี มีแล้ว จ านวนที่ 

-ขาด/+เกิน 
สภาพ 

การใช้งาน 
 ๔.๙ บ้านพักภารโรง  ๑๕ ๒ - ๑๓  
 บ้านพักภารโรง/๓๒ ๒ ๒๕๒๘  ช ารุด 
 บ้านพักภารโรง ๒๑๑ ๕ ๒๕๓๓, 

๒๕๓๙ 
ดี 

 ๔.๑๐ บ้านพักนักเรียน  ๕ ๕ ๐  
 - บ้านพักนักเรียนแบบ ๘ คน  ๕ ๒๕๓๕-

๒๕๓๙ 
 ดี 

 ๔.๑๑ เรือนเกษตร /หรือ 
เรือนเพาะช า 

- - ๒ - - ๒  

 ๔.๑๒ โรงเก็บรถยนต์ - - ๑ - - ๑  
๕ สิ่งก่อสร้างอ่ืน       
 ๕.๑ เสาธง       
 ๕.๒ สนามบาสเกตบอลแบบทั่วไป ๑ ๒๕๓๗ ๑ - - ๑ ช ารุด 
 ๕.๓ สนามกีฬามาตรฐาน - - - -   
 ๕.๔ ถนน        
    -  ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ๑,๖๒๙ 

เมตร 
๒๕๓๖
๒๕๔๔ 

   ดี 

    - ถนนแอสฟัสติกส์ ๕๐๐ เมตร ๕๐๐ 
เมตร 

๒๕๔๘    ดี 



 ๒๕ 

 ๕.๕ ซุ้มประตูและรั้ว        
    - รั้วมาตรฐานแบบโปร่งพร้อม

ปูายชื่อโรงเรียน 
๓๘๓
เมตร 

๒๕๔๓    ดี 

    - รั้วคอนกรีต ๔๕๕
เมตร 

๒๕๔๗-
๒๕๔๘ 

   ดี 

    - รั้วลวดหนาม ๙ เส้น ๑,๕๕๐
เมตร 

๒๕๔๙    ดี 

๖ ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ       
 ๖.๑ รถบรรทุกตนาด 1 ตัน 

ตับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ 
๑ คัน ๒๕๕๓ ๑ ๑ - ดี 

 ๖.๒ รถบรรทุก ๓ ตัน ๖ ล้อ ๑ คัน ๒๕๔๘ ๑ ๑ - ดี 
 ๖.๓ รถโดยสาร(ตู้)ตนาด ๑๕ ที่นั่ง ๑ คัน ๒๕๓๕ ๑ ๑ - ช ารุด 
 ๖.๔ รถโดยสาร(ตู้)ตนาด ๑๒ ที่นั่ง ๑ คัน ๒๕๔๔ ๑ ๑ - ช ารุด 
 ๖.๕ รถโดยสาร(ตู้)ตนาด ๑๒ ทีน่ั่ง ๑ คัน ๒๕๕๒ ๑ ๑ - ดี 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 

ที่ ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ๒๕๕๕ 
ปีงบประมาณ

๒๕๕๔ 
ปีงบประมาณ

๒๕๕๓ 
๑ งบลงทุน       
  ๑.๑ งบท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  ๑๙,๙๔๐,๖๐๐  ๒,๘๒๓,๒๕๐ ๓๔๓,๐๐๐  
  ๑.๒ งบปรับปรุงพัฒนา  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  - 
  ๑.๓ งบครุภัณฑ์  ๑,๘๗๑,๗๕๐  ๑,๕๔๕,๑๘๐  ๕๐๗,๑๖๒ 
๒ งบอุดหนุน       
  ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน  ๓,๐๘๒,๔๕๐  ๒,๘๑๖,๙๕๐  ๓,๒๒๕,๑๐๐ 
  ๒.๒ ค่าปัจจัยพื้นฐาน     
      ๒.๒.๑ ค่าเสื้อผ้า  ๑,๑๓๕,๘๐๐  ๑,๐๗๓,๔๐๐ ๙๒๒,๙๕๐  
      ๒.๒.๒ ค่าเครื่องใช้สอย

ส่วนตัว 
๔๗๓,๒๕๐   ๔๔๗,๒๕๐ ๕๑๒,๗๕๐   

      ๒.๒.๓ ค่าอาหาร  ๑๗,๐๓๗,๐๐๐  ๑๖,๑๔๙,๓๐๐  ๑๘,๔๕๙,๐๐๐ 



 ๒๖ 

๓ งบอุดหนุน(เรียนฟรี ๑๕ ปี)       
  ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน  ๘๙๒,๖๖๘  ๔๑๖,๑๙๗  ๔๕๑,๘๗๕ 
  ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔๐๓,๓๒๐  ๓๖๖,๐๓๕  ๒๐๓,๓๔๐ 
  ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๔๓๔,๓๖๐  ๓๖๗,๖๖๐  ๔๑๙,๖๗๐ 
  ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ  ๗๖๔,๗๕๐  ๖๘๒,๒๒๕  ๓๗๙,๙๗๐ 
๔ งบด าเนินงาน       
  ๔.๑ ค่าตอบแทน  ๒,๖๔๗,๔๒๘  ๑,๖๓๗,๒๗๔ ๑,๔๒๓,๐๓๑  
  ๔.๒ ค่าใช้สอย - -  ๒๐๔,๑๐๐ 
  ๔.๓ ค่าวัสดุ ๖๑๖,๔๐๐  ๒๘๑,๒๐๐  ๘๘,๐๖๗ 
๕ งบบุคลากร       
  ๕.๑ เงินเดือนต้าราชการ  ๑๔,๙๓๓,๐๘๙.๓๙  ๑๓,๒๐๓,๘๗๐.๖๓ ๑๑,๙๕๕,๓๕๖.๓๑ 
  ๕.๒ เงินเดือนลูกจ้างประจ า  ๑,๓๘๑,๙๒๐  ๑,๒๙๐,๓๖๐ ๑,๒๙๖,๘๑๖  
  ๕.๓ ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
 ๓,๗๔๖,๕๗๘.๐๖  ๓,๐๑๗,๒๘๒.๘๑  ๒,๗๘๓,๐๗๘ 

  

หมายเหตุ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สนง.คลังและสินทรัพย์ 
              ให้เบิกจากงบบุคลากร 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีประชากรจ านวน 146,740 ครัวเรือน  ประมาณ 

476,113 คน (ต้อมูล : ฐานต้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง http://www:angthong.ob.tc) 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่ายนาไลย สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดน่าน 
อาชีพหลักตองชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีแต่งเรือ ,ประเพณีแห่เทียนเต้าพรรษา,ประเพณีทาน
สลากภัต  
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐   บาท    จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕  คน 

 



 ๒๗ 

๘. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑) ระดับประถมศึกษา (อยู่ระหว่างด าเนินการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

    ๑.๑) ห้องสมุดมีตนาด ๖๐ x ๖๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖๐๐ เล่ม 
          การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ  
          จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย... -... คน ต่อ วัน 

  ๑.๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑ ห้อง 
       ห้องสมุด     จ านวน  ๑ ห้อง   

          ๑.๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๒ เครื่อง  
          ใช้เพื่อการเรียนการสอน และสืบค้นต้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ เครื่อง 
           ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๒ เครื่อง 
 

๒) ระดับมัธยมศึกษา 
     ๒.๑) ห้องสมุดมีตนาด ๒๒๔ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๗,๔๗๑ เล่ม 
              การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ Brainlibrary 
              จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๘๔ คน ต่อ วัน 

         ๒.๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒ ห้อง 
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๔ ห้อง 

        ห้องสมุด     จ านวน  ๒ ห้อง   
        ห้องสมุดไอที     จ านวน  ๑ ห้อง  
        ห้องดนตรี     จ านวน  ๒ ห้อง   
 ห้องศิลปะ     จ านวน  ๑ ห้อง    
 ห้องนาฏศิลป์     จ านวน  ๑ ห้อง   
 ห้องพระพุทธศาสนา   จ านวน  ๑ ห้อง  
 ห้องมัลติมีเดีย    จ านวน  ๑ ห้อง   
 ห้องแนะแนว    จ านวน  ๑ ห้อง 

   ห้อง English Zone   จ านวน  ๑ ห้อง  
   ห้องปฏิบัติการอาชีพ   จ านวน  ๘ ห้อง  
   ห้องพยาบาล   จ านวน  ๑ ห้อง 



 ๒๘ 

 ๒.๓)   คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐๕ เครื่อง  
   ใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นต้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๑๐๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ           ๕ เครื่อง 
  
 ๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     - ห้อง English Zone 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           - คลินิกภาษา 
                  - ห้องสมดุสีเตียว   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                   - ธนาคารตยะรีไซเคิล 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                - ห้องดนตรีไทย 
                     - ห้องนาฎศิลป์ 
                         - ห้องศิลปะ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุตศึกษา พลศึกษา   - สนามฟุตบอล 
                             - สนามกีฬา  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          - พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                 - ห้องสมุดชนเผ่า 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
       - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3,4 
       - ห้องเรียน ทสรช. 
                        - ห้องพิมพ์ดดี 
                        - แหล่งเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร 
                        - โรงสีต้าว 
                        - ธนาคารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
                        - อาคารโรงฝึกงาน 
                        - ห้องคหกรรม 
                         - สหกรณ์ร้านค้า 
                        - ห้องตัดผมเสริมสวย 



 ๒๙ 

                        - ห้องทอผ้า 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - แหล่งเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          - ห้องแนะแนว 
   ระดับชั้นประถมศึกษา          - สนามเด็กเล่น BBL 
 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

  - วัดสุญญตวิโมกต์ อ.เวียงสา จ.น่าน   
  - โรงพยาบาลเวียงสา   
  - วัดอ่ายนาไลย  
  - วัดบุญยืน 
  - ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา 
  - สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดน่าน 
  - เทศบาลต าบลเวียงสา 

 

๙) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 ๙.๑ นายศรีวรรณ  ค าเต็ม       วิทยากรท้องถิ่นด้านดนตรีไทย         
     ๙.๒ นายสมฤทธิ์  สอนทะ       วิทยากรท้องถิ่นด้านช่างจักสานไม้ไผ่  
 ๙.๓ นายสายศิลป์ สมศักดิ์      วิทยากรท้องถิ่นด้านช่างแกะสลักไม้ 
 ๙.๔ นางกัญยาณี  สุภาษี         วิทยากรท้องถิ่นด้านช่างทอผ้า 

 



 ๓๐ 

๙. งานวิจัยการศึกษา 
 
      โรงเรียนมีการจัดท าการวิจัยทางการศึกษาจ านวน  ๑ เรื่อง 

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
๑. วิจัยรายงานผลการด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

นางชุติมา ก้อนสมบัติ 

 
        ต้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนตองครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จ านวน   ๑๕ เรื่อง 
 

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
๑. การแก้ปัญหาการเติม s , es หลังค ากริยา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ครูจิตรานาฏ  วงษารัฐ 

๒. การแก้ปัญหาการอ่านตองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้
แบบบันทึกค าและอ่าน 

ครูปณิตา  ปัญญานะ 

๓. การแก้ปัญหานักเรียนตาดทักษะในการพิมพ์ดีด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ครูสมควร  สีนา 

๔. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องค่าคงท่ีสมดุล 

ครูอารีย์  แก้วมา 

๕. รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
บรรยากาศ ตองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ครูพทิยา  ภิชัยวงศ์ 

๖. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างองค์
ความรู้รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งเสียง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ครูชรินทร์  ภิชัยวงศ์ 

๗. รายงานเอกสารประกอบการสอนการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย 

ครูรัญจวน  เตชะบูรณ์ 

๘. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เรื่อง สรีระต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 

ครูจงรัก  มีเงิน 

๙. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่อง พลังงาน 

ครูพิรุณ   จ่ากอ 
 



 ๓๑ 

๑๐. การแก้ปัญหาการอ่าน เตียน ค าในภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
ตองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ครูกาญจนา  สุริยะวงศ์ 

๑๑. การเสริมสร้างลักษณะนิสัยโดยใช้นิทานประกอบภาพ ครูอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล 

 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

๑๒. รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเตียนส าหรับ 
นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเตียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

ครูกาญจนาวรรณ  คิดดี 

๑๓. ผลการพัฒนาทักษะการเตียนตองนักเรียนท่ีมีปัญหาการเตียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ครูประทุม  มหาวงศนันท์ 

 
 
๑๐. เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  

ประเภท สถานศึกษา 
  

  รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญเงิน ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท ๗ คน  
หญิง การแต่งตันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ประจ าปี  ๒๕๕๕ “ภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันท่ี  
๒๓ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านใน 
การสนบัสนุนการแต่งกายชุดพื้นเมืองน่าน และใช้ภาษาพื้นเมืองน่าน ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแต่งตัน“เครื่องบินจ าลองหนูน้อยจ้าวเวหา สพฐ.ทีวีไทย 
ปี ๕๔”ระดับภาคเหนือ ประเภทท้ิงสัมภาระตรงจุด โครงการหนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย ปี ๓  
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา 
วันท่ี ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



 ๓๒ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแต่งตัน เต้นแอโรบคิ ไม่ก าหนดช่วงชั้น (รวมประเภท
ความพิการ LD,หู,ปัญญา,ร่างกาย,ออฯ)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับชาติ 
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ท่ีไกลกว่า" เมื่อวันท่ี ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เมืองทองธานี 

 รางวัลชนะเลิศวิศวกรน้อยเจ้าเวหา การแต่งตันหนนู้อยจ้าวเวหาทีวีไทยปี ๓ จ.พิษณุโลก 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิศวกรน้อยเจ้าเวหา การแต่งตันหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย 
ปี ๓ จังหวัดพิษณุโลก 

 ทีมหนูน้อยเจ้าเวหาศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภท
สร้างสรรค์สวยงามบินได้  จากการแต่งตันโครงการ “Young Pilot  TVthai II” “หนูน้อยเจ้าเวหา 
ทีวีไทยปี ๒”  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และได้รับคัดเลือกเต้าแต่งตันชิงถ้วยพระราชทาน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 ทีมหุ่นยนต์ศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์พลังช้างลากซุง  
ประจ าศูนย์หุ่นยนต์ จังหวัดน่าน  และเป็นตัวแทนเต้าไปร่วมการแต่งตันในระดับชาติ  การแต่งตัน
หุ่นยนต์ “สพฐ.โอลิมปิก ประจ าปี ๒๕๕๓”   

           ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านได้ส่งนักเรียนเต้าร่วมการ
แต่งตันและชนะเลิศในระดับต่าง ๆ จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ๕ ไปแต่งตันรักบี้
ฟุตบอล ๗  คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ 
กีฬาแห่งชาติ  ครั้งท่ี ๓๙  “ชลบุรีเกมส์”  ณ จังหวัดชลบุรี 

   รางวัลชมเชย การประกวดธนาคารตยะรีไซเคิล ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  
จากกรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ประจ าปี  ๒๕๕๒ 

   รางวัลท่ี ๑ การประกวดธนาคารตยะรีไซเคิล ระดับภาค ระดับมัธยมศึกษา  
จากกรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี  ๒๕๕๒ 

   ชนะเลิศการประกวดโครงการธนาคารตยะรีไซเคิล ระดับจังหวัด และ ระดับภาค  
ประจ าปี  ๒๕๕๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันการจัดการ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทบางกอกกล๊าส จ ากัด    

    ได้รับคัดเลือกเป็น ธนาคารต้นแบบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธกส.) ระดับฝุายกิจการ สาตาภาคเหนือตอนบน ประจ าปี  ๒๕๕๑  
          รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๐ (สถานศึกษาพอเพียง)  



 ๓๓ 

          รางวัล “โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า”  ตองส านักงานเตตพื้นที่การศึกษา น่านเตต ๑    
           ได้รับเกียรติบัตร “การบริหารโรงเรียนเชิงระบบโดยมีส่วนร่วมตองเครือต่ายชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน มีผลงานท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good 
practice) ตองส านักงานคณะกรรมการการศึกษาตั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
         ได้รับเกียรติบัตร“โรงเรียนวิถีพุทธเกษตรสร้างคุณธรรมน าความรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน มีผลงานท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice)  
ตองส านักงานคณะกรรมการการศึกษาตั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้น าเสนอ   
ในงาน EDUCATIONAL INNOVATION  SYMPOSIUM ๒๐๐๗ : From Strategy to Quality of  
Learners  ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงาน “นวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเกษตรตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” ในการจัดงานมหัศจรรย์เด็กไทย :  มหกรรมปฏิรูปการศึกษาตั้นพื้นฐาน  
ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี     

  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ การคัดเลือกหน่วยงานราชการท่ีมีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๕๐   

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร   
ประจ าปี  ๒๕๔๙  ตองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 

 
ประเภท ผู้บริหาร 
 

   นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์ได้รับ เกียรติบัตร การเป็นผู้จัดการทีม การแต่งตัน
เครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย – สพฐ. 
ประจ าปี ๒๕๕๔   
          นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์ได้รับ เกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีมการแต่งตัน เครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทบินนาน  หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย – สพฐ. ประจ าปี ๒๕๕๔   
   นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์ได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้จัดการทีมการแต่งตันเคร่ืองบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทบินล าเลียง หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย – สพฐ. ประจ าปี ๒๕๕๔  



 ๓๔ 

   นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์ได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้จัดการทีมการแต่งตันเคร่ืองบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทบินท้ิงสัมภาระตรงจุด หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย – สพฐ.  
ประจ าปี ๒๕๕๔   
 
 
 

        ประเภท คร ู
 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑ ประเทศ รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ 
๒. นางพวงเพชร  รัตนวรากร 
๓. นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว 
๔. นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว 
๕. นายสุวิทย์ ผูกจิต 
๖. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 
๗. นางสมระวี สอนศิริ 

ครุสภา 

๒ ประเทศ รางวลัผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
การแต่งตันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ประจ าปี 
๒๕๕๕ “ภูเก็ตเกมส์” 

นายจักรกฤษณ์ ผาสุต สมาคมรักบี้ 
แห่งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

๓ ประเทศ 

เกียรติบัตร โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา 

๑. นายอาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ 
๒. นางพิทยา  ภิชัยวงศ์ 
๓. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 
๔. นางสมระวี สอนศิริ 
๕. นายจุรพงษ์  พิทาค า 

ครุสภา 



 ๓๕ 

๔ จังหวัด 

ครูดีเด่น ตองสมาคมครู
มัธยมศึกษา จังหวัดน่าน 
ประจ าปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

๑. นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว 
๒. นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว 
๓. นางวัชราภรณ์  คงเมือง  
๔. นางรัญจวน  เตชะบูรณ ์
 

สมาคมครู
มัธยมศึกษา 
จังหวัดน่าน 

 
 
 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร ระดับภาคเหนือ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
ตับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายสงกรานต์  บุญช่วย  
 

๖ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
ตับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
หญิง ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายสงกรานต์  บุญช่วย  
 

๗ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
ระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวาดภาพ
ลายเส้น  ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายยุทธภูมิ  สุประการ 
 

๘ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
ระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรมเตียนภาพไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายยุทธภูมิ  สุประการ 
 

๙ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมแอโรบิก 
(รวมชาย - หญิง) ระดับ ชั้น ม. ๑-๓ 

นางสาวสงกรานต์  มหามิตร 
นางสาวธนิดา  ใจสุธรรม 

๑๐ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นายน่านมงคล  อินด้วง 



 ๓๖ 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร ระดับภาคเหนือ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นายยุทธภูมิ  สุประการ 

๑๒ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมท า
น้ าพริก ผักสดเครื่องเคียง  
ระดับชั้น ป. ๔-๖ 

นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง 
นางมาลินี  ช านาญณรงค์ 

๑๓ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ม. ๑-๓ 

พระอาจารย์สมุห์สมาน กิจฺจสาโร 

นางนภวรรณ  ละเลิง 

๑๔ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายจักรพันธ์  อินวาทย์ 

๑๕ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ตองใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
หรือวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้น ม.๔–๖ 

นายจักรพันธ์  อินวาทย์ 
นางสาวณัฏฐณิชา  ธรรมศิริ 
 

๑๖ ระดับเหรียญทอง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔–๖ 

นายน่านมงคล  อินด้วง 

๑๗ ระดับเหรียญเงิน 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมรวม
โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นางสมระวี  สอนศิริ 
นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 
 

๑๘ ระดับเหรียญเงิน 
 

ครูผู้สอนนักเรียน  กิจกรรม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นางพิทยา  ภิชัยวงค์ 

๑๙ ระดับเหรียญเงิน 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมรวมศิลป์
สร้างสรรค์  ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นายยุทธภูมิ  สุประการ 



 ๓๗ 

๒๐ ระดับเหรียญทองแดง ครูผู้สอนนักเรียน  กิจกรรมเล่า
นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น  
ม.๔–๖ 

นายดิเรก  สีนิล 

๒๑ ระดับเหรียญทองแดง ครูผูส้อนนักเรียนกิจกรรมคิดเลตเร็ว 
ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

นายฉกรรจ์  เสนา 

วิทยากร 

๒๒ วิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในการสร้างเวปไซต์ด้วย
โปรแกรม Namo Web editor ณ โรงเรียนบ้านสาลี่ 

นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว 
นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 
นางสมระวี  สอนศิริ 

ผู้ควบคุมทีม การแขง่ขันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  
หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย – สพฐ. ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๒๓ ผู้ควบคุมทีมการแต่งตันเคร่ืองบินจ าลองและวิทยุบังคับ  
ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได ้

นายจักรกฤษณ์  ผาสุต 

๒๔ ผู้ควบคุมทีมการแต่งตันเคร่ืองบินจ าลองและวิทยุบังคับ  
ประเภทบินล าเลียง 

นายสุกิจ  สุวรรณ์ 

๒๕ ผู้ควบคุมทีมการแต่งตันเคร่ืองบินจ าลองและวิทยุบังคับ  
ประเภทบินท้ิงสัมภาระตรงจุด 

นายสุกิจ  สุวรรณ์ 

๒๖ ผูค้วบคมุทีมการแต่งตันเครือ่งบินจ าลองและวิทยุบังคับ ประเภทบนินาน นายสุกิจ  สุวรรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

 
 ประเภทนักเรยีน 
 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
๑ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬา

รักบี้ฟุตบอล ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๙ ปี หญิง เต้าร่วมการแต่งตันกีฬา 
รักบี้ฟุตบอล  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

นางสาวสุภกร  ไชยชะนะ 
นางสาวกิตติยา  ใจปิง 

๒ ประเทศ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแต่งตันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ประจ าปี 
๒๕๕๕ “ภูเก็ตเกมส์” จากสมาคมรักบี้ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวเกศินี ค าแสน 

 
    
    

 
 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชือ่ผู้ได้รับรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร ระดับภาคเหนือ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๓ ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมตับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายเกรียงไกร  แซ่โซ้ง 
 

๔ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมตับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
หญิง ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นางสาวภัทรนรินทร ์ 
                      ปันจา 

๕ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ กิจกรรมวาดภาพลายเส้น  นายค าพันธ์  แซ่ว้าง 

 



 ๓๙ 

ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
๖ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมเตียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นายนิทัศน์  กอกัน 

๗ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 

๑. นายสมรักษ์  อะริยะ 
๒. นายกระบิน  ต๊ะมุ้ง 
๓.ด.ช.เจษฎากร ลักษณะยศ 

๘ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 

นางสาวกรรณิการ์  ปทุมไพโรจน์ 

๙ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมท าน้ าพริก ผักสดเครื่องเคียง 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ 

๑. ด.ญ.เนาวรัตน์  แซ่ว่าง 
๒. ด.ญ.พูนสุต  แซ่เล้า 
๓. ด.ญ.ชนกานต์  แสนหาง 

๑๐ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

๑. น.ส.รัชนี  ปิยะค า 
๒. น.ส.จิรัชญา  เลาอริยวงศ์ 
๓. น.ส.วรรณิภา  แซ่ลี 
๔. น.ส.พิมลรัตน์  แซ่โซ้ง 
๕. น.ส.อ าจิรา  ชัยมงคล 
๖. น.ส.เกวลิน  บุญอิน 
๗. น.ส.จิราพร  แซ่โซ้ง 
๘. น.ส.รัตนา  แซ่ท้าว 
๙. น.ส.สุดาลักษณ์  แซ่ย่าง 
๑๐. น.ส.เกตสุวรรณ  สะพานทอง 
๑๑. น.ส.เพชรสุดา  บัวเหล็ก 
๑๒. น.ส.พนิดา  แซ่โซ้ง 
๑๓. นายธีรพงษ์  กาวี 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร ระดับภาคเหนือ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑ เกียรติบัตร กิจกรรมแอโรบิก (รวมชาย - หญิง) ๑. ด.ญ.สุภาวดี  แซ่โซ้ง 



 ๔๐ 

ระดับเหรียญทอง 
 

ระดับ ชั้น ม. ๑ – ๓ 
 

๒. ด.ญ.ศิวาพร  แซ่เล้า 
๓. ด.ญ.บานเย็น  ชนกนาถวดี 
๔. ด.ญ.ฉันทนา  ปทุมไพโรจน์ 
๕. ด.ญ.พิมพ์พิดา  แซ่โซ้ง 
๖. ด.ญ.จารุณี  แซ่เฮ้อ 
๗. ด.ญ.มณทิตย์  ทรงวรพันธ์ 
๘. ด.ญ.สีวิกา  ชนกนาถวดี 
๙. ด.ญ.อรณิช  ฤทธิ์พายัพ 
๑๐. ด.ญ.เฟ่ืองฟูา  แซ่เฮ้อ 
๑๑. นางสาววิไล  แซ่เล้า 
๑๒. นางสาวไม  แซ่เล้า 
๑๓. ด.ญ.วันทนีย์  มาศกิตติวงศ์ 
๑๔. ด.ญ.พัชรี  ชนกนาถวดี 
๑๕. ด.ญ.สุวพร  มาศกิติวงค์ 

๑๒ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ๑. น.ส.จินตนา  ทองเปี้ย 
๒. น.ส.อชิรญาณ์ เวฬุวนารักษ์ 
๓. น.ส.ฐิตาพร  ดีดสี 
๔. น.ส.ทิพปภา  ชาวยอง 
๕. น.ส.นิรชา  ฝั้นกา 

๑๓ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมการประดิษฐ์ตองใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

๑. นายพันธ์เทพ  บาลนคร 
๒. นายมงคล  ลักษณะยศ 
๓. นางสาวพิมพิกา  ตันแก้ว 

๑๔ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 
 

กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชิ้น 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

๑. น.ส.นิดา  จรุญสกุลวงศ์ 
๒. น.ส.นิจจารีย์  แซ่ว่าง 
๓. น.ส.เสาวนีย์  วัฒนตระกูลวงศ์ 

๑๕ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญเงิน 
 

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ 

๑. เด็กชายนัทพงษ์  เตื่อนจันทร์ 
๒. นายวรวิช  ปันทิพย์ 
๓. นางสาวสิรินยา  บุญเทพ 
 

 



 ๔๑ 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร ระดับภาคเหนือ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖ ชนะเลิศล าดับที่ ๑  
เหรียญทอง 

โครงงานอาชีพ ระดับ ม.ตน้ ๑. นายสมรักษ์  อะริยะ 
๒. นายกระบิน ต๊ะมุ้ง 
๓. ด.ช.เจษฎาภรณ์  ลักษณะยศ 

๑๗ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญเงิน 
 

กิจกรรมรวมโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟท์แวร์ 
ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ 

๑. เด็กหญิงนุจรี  แซ่พ่าน 
๒. เด็กหญิงสุธีรัตน์  อึงตุนทด 
๓. เด็กหญิงเมธาวี  เปาปุา 

๑๘ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญเงิน 
 

กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ 

๑. เด็กหญิงพัชรินทร์  มหันตชัย 
๒. เด็กหญิงอรนงค์  แซ่โซ้ง 
๓. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่โซ้ง 

๑๙ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

นางสาวประกิจ  บุญอินทร์ 

๒๐ เกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมคิดเลตเร็ว ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ เด็กชายสมัชชา  เพชรรัตน์พันธ์ 

๒๑ ชนะเลิศล าดับที่ ๑  
เหรียญทอง 

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น ๑. เด็กหญิงนฤมล  ทุ่งปราบ 
๒. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาใจ 
๓. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี 
๔. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยวงศ์ 
๕. เด็กหญิงรจนา  ทุ่งปราบ 
๖. เด็กหญิงปราณี  แซ่โย่ง 
๗. เด็กหญิงปราณี  พงศาวิภาวัฒน์ 

๘. เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เฮ้อ 
๙. เด็กหญิงทักษพร แก้วโก๋ 
๑๐. เด็กชายฐิติพงษ์  สีสนิท 
๑๑. เด็กชายรณกฤต  ปันติ๊บ 
๑๒. เด็กชายวรวิทย์  ปันทิพย์ 



 ๔๒ 

๑๓. เด็กชายสุกฤษฏ์ หล้าเชียงตอง 

๑๔. เด็กชายสนธยา  สัมฤทธิ ์
๑๕. เด็กหญิงวริษา  แซ่เล้า 

 
 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด 
วันที่ ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

สหวิทยาเขตน่าน ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา น่าน เขต ๑ 

๒๒ ชนะเลิศล าดับที่ ๑  
เหรียญทอง 

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย ๑. นางสาวรัชนี  ปิยะค า 
๒. นางสาวจิรัชญา  เลาอริยวงศ์ 
๓. นางสาววรรณิภา  แซ่ลี 
๔. นางสาวพิมลรัตน์  แซ่โซ้ง 
๕. นางสาวอ าจิรา  ชัยมงคล 
๖. นางสาวเกวลิน  บุญอิน 
๗. นางสาวจิราพร  แซ่โซ้ง 
๘. นางสาวรัตนา  แซ่ท้าว 
๙. นางสาวสุดาลักษณ์  แซ่ย่าง 
๑๐. นางสาวเกตสุวรรณ  สะพานทอง 
๑๑. นางสาวเพชรสุดา  บัวเหล็ก 
๑๒. นางสาวพนิดา  แซ่โซ้ง 
๑๓. นายธีรพงษ์  กาวี 
๑๔. นางสาวจิตรา  บุญอินทร์ 
๑๕. นางสาวจิราพันธ์  อักตระ 
๑๖. นางสาววีรวรรณ  โลกา 

๒๓ ชนะเลิศล าดับที่ ๑  
เหรียญทอง 

แอโรบิค ระดับ ม.ต้น ๑. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่โซ้ง 
๒. เด็กหญิงศิวาพร  แซ่เล้า 
๓. เด็กหญิงบานเย็น  ชนกนาถวดี 
๔. เด็กหญิงฉันทนา  ปทุมไพโรจน์ 
๕. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  แซ่โซ้ง 



 ๔๓ 

๖. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เฮ้อ 
๗. เด็กหญิงมณทิตย์  ทรงวรพันธ์ 
๘. เด็กหญิงสีวิกา  ชนกนาถวดี 
๙. เด็กหญิงอรณิช  ฤทธิ์พายัพ 
๑๐. เด็กหญิงเฟ่ืองฟูา  แซ่เฮ้อ 
๑๑. นางสาววิไล  แซ่เล้า 
๑๒. นางสาวไม  แซ่เล้า 
๑๓. เด็กหญิงวันทนีย์  มาศกิตติวงศ์ 

๑๔. เด็กหญิงพัชรี  ชนกนาถวดี 
๑๕. เด็กหญิงสุวพร  มาศกิติวงค์ 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด 
วันที่ ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

สหวิทยาเขตน่าน ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา น่าน เขต ๑ 

๒๔ ชนะเลิศล าดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ๑. เด็กหญิงอนัญญา  จิตมะกล่ า 
๒. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สินใจ 
๓. เด็กหญิงวรารัตน์  ลาโพ 

๒๕ ชนะเลิศล าดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

น้ าพริก ๑. นายสุวิทย์  สอนหมอก 
๒. นางสาวดาวนภา  มะอุ 
๓. นางสาวภัทรวรรณ  พิศจารย์ 

๒๖ ชนะเลิศล าดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

อาหารประเภทเส้น/ตองหวาน ๑. นางสาวเกตุมณี  ภัคดีวงศ์ 
๒. นางสาวสุภัสสรา  แซ่โซ้ง 
๓. นางสาวสุวนันท์  ใหม่ยา 

๒๗ ชนะเลิศล าดับที่ ๒ 
เหรียญเงิน 

กิจกรรมสภานักเรียน ๑. นายศักดิ์ชัย  แสนท้าว 
๒. นางสาวสาธิตา  เสนนันตา 
๓. นายเกรียงไกร  แซ่โซ้ง 
๔. นายวชิรวุฒิ  อักตระ 

๕. นายนิทัศน์  กอกัน 
๖. นายนิติกร  เตโจ 
๗. นางสาวรุ่งนภา  ลางอินทร์ 



 ๔๔ 

๘. นายโสภณ  ดนัยสุริยะ 
๙. นายอภิรักษ์  แซ่ย่าง 

๒๘ ชนะเลิศล าดับที ่๒ 
เหรียญทอง 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ ม.ปลาย 

๑. นายมงคล  ลักษณะยศ 

๒. นายพันธ์เทพ  บาลนคร 

๓. นางสาวพิมพิกา  ตันแก้ว 

๒๙ ชนะเลิศล าดับที่ ๓ 
เหรียญเงิน 

โครงงานแปรรูปอาหาร ๑. นางสาวยุภา  ใจปิง 

๒. นางสาวจุฑามาศ  ตอดแก้ว 

๓. นางสาวพรรณี  แซ่โซ้ง 

๓๐ ชนะเลิศล าดับที่ ๓ 
เหรียญทองแดง 

การจัดสวนถาดแบบชื้น ๑. นางสาวเสาวนี วัฒนาตระกูลวงศ์ 
๒. นางสาววนิดา  จรูญสกุลวงศ์ 
๓. นางสาวนิจจารีย์  แซ่ว่าง 

๓๑ ระดับเหรียญทอง การตัดต่อภาพยนตร์ ๑. นายสายฟูา  ปาละสี 
๒. นายณัฐพล  แก้วมุกดา 

    

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด 
วันที่ ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

สหวิทยาเขตน่าน ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา น่าน เขต ๑ 

๓๒ ระดับเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๑. เด็กหญิงจินตนา  ทองเปี้ย 

๒. เด็กหญิงดาริกา  สุคนธมาศ 

๓๓ ระดับเหรียญทอง การวาดภาพไทยประเพณี ๑. เด็กหญิงวนิดา  แซ่โซ้ง 

๓๔ ระดับเหรียญเงิน การค้นหาอัจฉริยะไอที
คอมพิวเตอร์ 

๑. นายธนากร  ค ารส 

๒. นายเจษฎา  โนราช 

๓๕ ระดับเหรียญเงิน คณิตศาสตร์เชิงศิลปะ ๑. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่เล้า 

๓๖ ระดับเหรียญเงิน หมากฮอส ๑. เด็กชายวีรชน  แซ่โซ้ง 

๓๗ ระดับเหรียญเงิน A-MATH ๑. นางสาวสาธิตา  เสนนันตา 

๒. นางสาวจีรีวรรณ  แซ่ลี 

๓๘ ระดับเหรียญเงิน Story telling ๑. นางสาวประกิจ  บุญอินทร์ 



 ๔๕ 

๓๙ ระดับเหรียญเงิน แต่งตันการแสดงละครสั้น ๑. นางสาวปนัดดา  ใจสุธรรม 

๒. นางสาวณัฐพิน  ปิงยศ 

๓. นางสาววราภรณ์  สุใจยา 
๔. นางสาวณิชาพัฒน์  อินต๊ะสอน 
๕. นางสาวดวงหทัย  อินภูธร 

๔๐ ระดับเหรียญเงิน ท่องอาตยานท านองเสนาะ ๑. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่โซ้ง 

๔๑ ระดับเหรียญเงิน สุนทรพจน์ ๑. เด็กหญิงสุธีรัตน์  อึงตุนทด 

๔๒ ระดับเหรียญเงิน หนังสือเล่มเล็ก ๑. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่โซ้ง 

๒. เด็กหญิงไหม  แซ่ม้า 
๓. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่โซ้ง 

๔๓ ระดับเหรียญเงิน เรียงความและคัดลายมือ ๑. นางสาวสมฤทัย  สัตยบัณฑิต 

๔๔ ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

๑. นางสาวพิมพกานต์  สินใจ 

๒. นางสาวฉัตรพร  นันทะก๋า 
๓. นางสาวตวัญมนัส  ต้นยา 

๔๕ ระดับเหรียญเงิน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ๑. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สีอ่อน 

๒. เด็กหญิงแพรวรินทร์  อิ่นทา 
๓. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิตต๊ะ 

๔๖ ระดับเหรียญทองแดง เรียงความและคัดลายมือ เด็กหญิงพัชรินทร์  มหัตชัย 

๔๗ ระดับเหรียญทองแดง หมากฮอส นายธงชัย  พงศาผดุง 

ที่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด 
วันที่ ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

สหวิทยาเขตน่าน ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา น่าน เขต ๑ 

๔๘ ระดับเหรียญทองแดง หมากรุก ๑. นายวิชา   แซ่โซ้ง 

๔๙ 
ระดับเหรียญทองแดง A-MATH ๑. นางสาวสุภาวิตา  จันทร์วงค์ 

๒. นายภาคภูมิ  ค ามงคล 

๕๐ ระดับเหรียญทองแดง หมากรุก เด็กชายธงธวัช  ค านาน 

๕๑ ระดับเหรียญทองแดง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ๑. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เวฬุวนารักษ์ 



 ๔๖ 

๒. เด็กหญิงละอองดาว  แสงวงศ์ 

๕๒ ระดับเหรียญทองแดง การจัดสวนถาดแบบชื้น ๑. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ค าวรรณะ 

๒. เด็กหญิงสิรินยา  ออธะตันธุ์ 
๓. เด็กหญิงอรปรียา  ตาเตียว 

๕๓ เป็นผู้สอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของจังหวัดน่าน 
ระดับชั้น ม. ๓ 

๑. นางสาวฐิณัฏดา  ใจเที่ยง 
 

๕๔ 
เป็นผู้สอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของจังหวัดน่าน 
ระดับชั้น ม. ๔ 

๑. นางสาวอัญชลี  ทิพย์แสนชัย 

๒. นางสาวอังคณา  กาแสน 

๕๕ 
เป็นผู้สอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของจังหวัดน่าน 
ระดับชั้น ม. ๕ 

๑. นายพัฒนา  จันทร์อ้น 
 

๕๖ เป็นผู้สอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของจังหวัดน่าน 
ระดับชั้น ม. ๖ 

๑. นางสาวพรทิพย์  สหเจริญชัย 

๒. นายรัฐศาสตร์  อักตระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถานศึกษาส าหรบัเด็กด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

สืบสานงานตามพระราชด าริ มีทักษะการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารง 
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารโดยการมี 

   ส่วนร่วมของเครือข่ายการศึกษาส าหรับ 
   เด็กด้อยโอกาสทกุภาคส่วน 

 ๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค ์
 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ครูและบุคลากรมีศักยภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
   ๔. เครือข่ายการศึกษาส าหรับ 

    เด็กด้อยโอกาสทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการบริหารจัดการศึกษา 

๕. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 



 ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  สุขนิสัยด ีมีความรู้ สู่อาชพี 
 

เอกลักษณข์องโรงเรียน :  โรงเรยีนวิถีพทุธเกษตร ตามแนวปรัชญา 

                                 ของเศรษฐกิจพอเพียง                                        

                                 (Best  of the Best  Practices) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๒. การจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับเด็กด้อยโอกาสให้มี 

            ทกัษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. พัฒนาเครือข่ายการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วม 

            ในการบริหารจัดการศึกษา 
 ๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

กลยุทธ ์
 



 ๔๙ 

 
 

 



 ๕๐ 

๔. แผนงาน/โครงการ 
 

 ประมาณการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตร ๕,๐๐๐ สุวิทย์  ผูกจิต 

๒.  พัฒนาการเรียนการสอน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๕,๐๐๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓.  พัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน ๑,๐๐๐ ประกาย ต้นผล 

๔.  คลินิกภาษาอังกฤษ ๓,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๕.  Brush Up English For Teacher ๕,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๖.  English Day Camp ๑๒,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗.  พัฒนาดนตรีพื้นเมือง ๒๓,๗๔๐ อรธีรา  ดวงตาด า 

๘.  พัฒนาดนตรีดุริยางค์ ๑๐,๖๕๐ สงกรานต์  บุญช่วย 

๙.  พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ๑๔,๕๕๐ สุกิจ  สุวรรณ์ 

๑๐.  หุ่นยนต์ สพฐ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ๑๖,๔๒๐ สุกิจ  สุวรรณ์ 

๑๑.  หนูน้อยเจ้าเวหาศึกษาสงเคราะห์น่าน ๑๗,๐๐๐ สุกิจ  สุวรรณ์ 

๑๒.  ตรวจวัดระดับสติปัญญา ๖,๐๐๐ ปวริศา  ไชยโย และคณะ 

๑๓.  ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล ๒๕,๐๐๐ จักรกฤษณ์  ผาสุก และคณะ 

๑๔.  กรีฑาสีภายในโรงเรียน ๒๕,๐๐๐ จักรกฤษณ์  ผาสุก และคณะ 

๑๕.  พัฒนาดนตรีสากล ๑๑,๒๑๐ สุรนันทร์  ลิ้มมณี 

๑๖.  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนงานเกษตร ๖,๗๕๐ สุรชัย เตื่อนเพชร และคณะ 

๑๗.  ภาษาอังกฤษวันละค า ๑,๖๐๐ จิตรานาฎ  วงษารัฐ 

๑๘.  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ๔๐,๐๐๐ จิตรานาฎ  วงษารัฐ 

๑๙.  ห้องเรียนน่ารู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๙,๐๐๐ ปวริศา  ไชยโย และคณะ 

๒๐.  บุคลากรสู่การศึกษาพิเศษอย่างเต้าใจ ๑๐,๐๐๐ ปวริศา  ไชยโย และคณะ 



 ๕๑ 

๒๑.  ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ๙,๔๔๐ ปวริศา  ไชยโย และคณะ 

๒๒.  พัฒนาสื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๒๕,๔๗๕ พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร 

๒๓. พ พัฒนางานวิชาการ ๘๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

รวมหน้านี ้ ๓๖๗,๘๓๕ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยอดยกมา ๓๖๗,๘๓๕  
๒๔.  พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ๒,๐๐๐ สงกรานต์  มหามิตร 

๒๕.  พัฒนางานทะเบียนวัดผล ๗๙,๘๘๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๖.  ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาตะกร้อ 
ลอดห่วงและกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียน 

๓,๕๕๐ ประทีป  ปัญญานะ 

๒๗.  พัฒนาสุนทรียภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาต่อ งานแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 

๔,๐๐๐ พวงเพชร  รัตนวรากร 
จงรัก  มีเงิน 

๒๘.  พัฒนาทักษะภาษาไทย (๙ กิจกรรม) ๙,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒๙.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๕,๒๐๐ พิทยา ภิชัยวงศ์ และคณะ 

๓๐.  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑ – ๖ 

๘,๙๐๙ พิทยา ภิชัยวงศ์ และคณะ 

๓๑.  วิจัยเพื่อการศึกษา ๑,๒๕๐ ชรินทร์  ภิชัยวงศ์ 

๓๒.  พัฒนาการเรียนการสอนเครือต่ายวิชาการ
เพื่ออัจฉริยภาพทางการศึกษา ม.ปลาย 

๔,๗๐๐ ชรินทร์  ภิชัยวงศ์ 

๓๓.  นักศึกษาวิชาทหาร ๖๒,๐๐๐ สิงห์  สุจันทร์ 

๓๔.  พัฒนาระบบเครือต่ายสารสนเทศเพื่อ 
การบริหาร 

๔๐,๐๐๐ กัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์ และคณะ 

๓๕.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๙๐,๘๘๐ กฤษดา  สารเถื่อนแก้ว และคณะ 

๓๖.  พัฒนางานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๗๓,๕๐๐ กฤษดา  สารเถื่อนแก้ว และคณะ 



 ๕๒ 

๓๗.  ประสานความร่วมมือ (เรียนร่วมอาชีพ) ๑๐๗,๓๐๐ นภวรรณ  ประสิทธิ์วุฒิศักดิ์ 

๓๘.  โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ๔,๐๐๐ สุภางค์  สารเถื่อนแก้ว 

๓๙.  โครงการ ทสรช. ๓๒,๕๐๐ สุนิตา  ไชยชนะ 

๔๐.  โครงการธนาคารนักเรียน  สุภางค์  สารเถื่อนแก้ว 

๔๑.  โครงการห้องเรียนพิมพ์ดีดพระราชทาน  สมควร  สีนา 

๔๒.  โครงการพพิิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สุวิทย์  ผูกจิต 

รวมหน้านี ้ ๘๙๖,๕๐๔ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยอดยกมา ๘๙๖,๕๐๔  
๔๓.  โรงสีต้าว  จักรกฤษณ์  ผาสุต 

๔๔.  พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตนักเรียนชนเผ่ามลาบรี  ยุทธภูมิ  สุประการ 

๔๕.  โครงการพจนานุกรมภาษาชนเผ่า ๓,๐๐๐ สมระวี  สอนศิริ 

๔๖.  การจัดการเรียนการสอน ปวช.คหกรรม ๑๗,๐๐๐ ดาริณี  ตระกูลทอง 

๔๗.  โครงการธนาคารอาหาร  เดชา  จันต๊ะนาเตต 

๔๘.  โครงการส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน  ชาลิสา  ก าธรนิมิตร 

๔๙.  โครงการทอผ้า  ชาลิสา  ก าธรนิมิตร 

๕๐.  ปลูกหญ้าแฝก  น่านมงคล  อินด้วง 

๕๑. ส สหกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  วัชราภรณ์  คงเมือง 

๕๒. ธ ธนาคารตยะรีไซเคิล ๑๒,๐๐๐ ชรินทร์  พิชัยวงศ์ 

๕๓.  โครงการเครื่องเงินพระราชด าริ ๑๓๘,๒๑๑ สิงห์   สุจันทร ์

๕๔.  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๘๐,๐๐๐ ชรินทร์  พิชัยวงศ์ 

๕๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ สุรชัย   เตื่อนเพชร 

๕๖.  โครงการทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา ๑๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕๗.  ห้องสมุดประถมศึกษา ๓๘,๐๐๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 



 ๕๓ 

๕๘.  โครงการเตรียมนักเรียนไทยให้พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕๙.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่าน 

๓๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๖๐.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ ๒๘,๖๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๖๑.  งานจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

๓๐,๐๐๐ นายนิเวศน์  สุวรรณโน 

๖๒.  โครงการรณรงค์และปูองกันการตาดสารไอโอดีน ๓,๐๐๐ รัตนา  สุทธิพงศ์พันธุ์ 

รวมทั้งหมด ๑,๔๐๖,๓๗๕ 
 ประมาณการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๗๕,๖๕๙ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 - งานอ านวยการ   
 - งานการเงินพัสดุและสินทรัพย์   
 - งานแผนงานและสารสนเทศ   

รวมทั้งหมด ๗๕,๖๕๙ 

 
 ประมาณการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ๒๐,๕๐๐ ณัฐณิชา  ธรรมศิริ 

๒. 
โครงการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุง 
งานอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ นิเวศน์  สุวรรณโน 

๓. 
โครงการประกวดห้องเรียนสะอาด “ห้องเรียน
สวยด้วยมือเรา” 

๑๐,๐๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 



 ๕๔ 

๔. จัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน ๒๓๐,๐๐๐ ชาลิสา  ก าธรนิมิตร 

๕. จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ๕๕๒,๐๐๐ ชาลิสา  ก าธรนิมิตร 

๖. จัดหาเครือ่งนอน  ชาลิสา  ก าธรนิมิตร 

๗. 
งานวิจัยเพื่อแก้ไตปัญหาเด็กนักเรียน 
ในภาวะเสี่ยง 

๕,๐๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 

๘. สมุดบันทึกความดี ๒,๐๐๐ อมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล 

๙. งานเย่ียมบ้านนักเรียนเชิงรุก ๒,๐๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 

๑๐. งานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๑,๓๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 

๑๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒,๐๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 

รวมหน้านี ้ ๙๓๔,๘๐๐ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยอดยกมา ๙๓๔,๘๐๐  
๑๒. ซ่อมแซมกุญแจตู้เสื้อผ้านักเรียน  ชาลิสา  ก าธรนิมิต 
๑๓. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ๑๐,๐๐๐ อาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ 

๑๔. ค่ายรั้วร่มไทร ๖,๐๐๐ อาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ 

๑๕. ค่ายสร้างเติมเมล็ดพันธุ์ลูกร่มไทร ๕,๐๐๐ ยุทธภูมิ  สุประการ 

๑๖. ก าจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ าห้องส้วม ๑๐,๐๐๐ นิเวศน์  สุวรรณโน 

๑๗. 
ปรับปรุงปูายห้องเรียนปูายโรงเรียนและ 
จัดท าเสาธงประดับรั้วโรงเรียน 

๑๐,๐๐๐ นิเวศน์  สุวรรณโน 

๑๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด ๒๐,๐๐๐ กาญจนา  สุริยะวงศ์ 

๑๙. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ๕๖,๑๓๕ สมระวี   สอนศิริ 

๒๐. 
จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะห์น่าน 

๘,๑๐๐,๐๐๐ รัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์ 

๒๑. งานส่งเสรมิและพัฒนางานอนามัย  รัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์ 

 - กิจกรรมแปรงฟังเพื่อสุตภาพ ป . ๑ – ๓ ๔,๑๘๐  

 - กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๓๐,๐๐๐  



 ๕๕ 

 - กิจกรรมดูแลสุตภาพนักเรียนตาดสารอาหาร ๑๐,๐๐๐  

 
- ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายปูองกัน

ไต้เลือดออก 
๑,๐๐๐  

 
- กิจกรรมก าจัดเหา นักเรียนหญิงระดับ

ประถมศึกษา 
๑,๕๐๐  

๒๒. ปรับปรุงโรงอาหาร ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารทั่วไป 

รวมทั้งหมด ๙,๒๙๘,๖๑๕ 
 
 ประมาณการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๔๐,๙๙๗ เสาวนีย์   ตันทะสอน 

๒. 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
เต้าสู่วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

๓๐,๐๐๐ ปวริศา   ไชยโย 

๓. 
โครงการเสริมสร้างตวัญ ก าลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

๕,๐๐๐ ปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร 

๔. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล ๒๕,๐๐๐ ปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร 
รวมทั้งหมด ๑๐๐,๙๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

  การด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

๑) โครงการตามพระราชด าริ 
 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

๑.  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

๒๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท้ังหมด
จ านวน ๒๑ คน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นม. ๑ 
จ านวน ๕ คน, ชั้นม. ๒ จ านวน ๔ คน ชั้น
ม. ๓ จ านวน ๔ คน, ชั้นม.๔ จ านวน ๓ คน, 
ชั้นม. ๕ จ านวน ๖ คน,และ ชั้นม. ๖ 
จ านวน ๓ คน   โดยนักเรียนท่ีจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เต้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาดังนี้ 
๑. เด็กหญิงทิพปภา  ชาวยอง  
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
๒.เด็กหญิงอนัญญา  ตันกาบ 
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนนันทบุรีวิทยา 
๓.เด็กหญิงนันทิดา  ใจปิง 
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนมัธยมบ่อเกลือ  
๔.เด็กชายวรเชษฐ์  พนะสัน 
ศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 
และนักเรียนท่ีจบกรศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้เต้าศึกษาต่อ 



 ๕๗ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

ในสถาบันการศึกษาดังนี้ 
๑.  นายรัฐศาสตร์  อักตระ 
ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒. นางสาวกันทนา  บัวเหล็ก 
ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
๓.นางสาววลัยพร  ค าดี 
ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาตองโรงเรียนในชนบท 
(ทสรช.) 

๙๑๔ คน ๑. จัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑–ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท าให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์   
๒.  นักเรียนเป็นตัวแทนการแต่งตันทักษะ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  และระดับภาค 
๓. นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ระดับชั้น 
ม. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๑ ปี ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย  
ก้าวล้ าสู่ผู้น าอาเซียน” 
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้กับ         
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง



 ๕๘ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
๕. คณะครูมีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน         
อีกท้ังยังสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. บุคลากรตองโรงเรียนเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่านเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

๓.  ห้องเรียนพิมพ์ดีดพระราชทาน ๑๖๘ คน จัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย 
เป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๔.  โครงการเครื่องเงินตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๓๑ คน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน วิชาชีพ
เครื่องเงินให้กับนักเรียน ได้น าผลผลิตตอง
นักเรียนวิชาชีพเครื่องเงินไปจ าหน่ายและ
การสาธิตการผลิตเครื่องเงินในนิทรรศการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. เต้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
เนื่องในงาน อนุสรณ์รอยพระบาท 
๒. แห่งแผ่นดินน่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
เมื่อวันท่ี ๒ - ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
ณ เทศบาลต าบลเวียงสา 
๓. การเต้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน



 ๕๙ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

นักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  จังหวัดพิจิตร 
๔. จ าหน่ายให้กับคณะครู - นักเรียน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  และ          
ผู้ท่ีมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานตองโรงเรียน 

๕.  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๙๑๔ คน ด าเนินการส าเร็จในองค์ประกอบท่ี ๑  
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการองค์ประกอบท่ี ๒ 
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
ต่อไป 
 

๖.  งานรณรงค์และปูองกันการตาดสาร
ไอโอดีน 

๙๑๔ คน ๑. โรงเรียน ได้รับปรับปรุงจุดบริการน้ าดื่ม
ไอโอดีนให้นักเรียนใช้บริการ บุคลากรและ
นักเรียนได้รับบริการและมีประสิทธิภาพ 
๒.  เจ้าหน้าทีสาธารณสุตจากโรงพยาบาล
เวียงสา มาตรวจสุตภาพนักเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๗.  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙๑๔ คน ๑. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดให้นักเรียนและ
ผู้สนใจเต้าศึกษาโดยจัดรวบรวมวัฒนธรรม



 ๖๐ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

ชนเผ่าชาวไทยภูเตา รวมท้ังความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย
ในพื้นท่ีจังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้จัด
แสดงผลงานด้านการทอผ้าลายน้ าไหลซึ่ง
เป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ตองจังหวัดน่าน  
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาและ      
การแต่งกายแต่ละชนเผ่าในทุกวันศุกร์ 
๓. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมชนเผ่า  เผ่าม้ง 
เย้า ถิ่น ตมุ ลั๊วะ ไทลื้อ มลาบรี และ
พื้นเมืองโดยการมีส่วนร่วมตองผู้ปกครอง
นักเรียนแต่ละชนเผ่า จัดกิจกรรมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับชนเผ่าตนเองในช่วงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน 
๔. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือต่ายชุมชน
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโดยให้
เด็กกลับไปเรียนรู้ถิ่นเกิดในงานเทศกาล
ต่างๆ ตามโอกาส เช่น ประเพณีตึ้นปี
ใหมม่้ง 

๘.  โรงสีต้าวกล้องสวัสดิการ 
       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

๙๑๔ คน ๑. จ าหน่ายต้าวกล้องให้โรงเรียน ประมาณ
วันละ ๓๐๐ – ๓๕๐กิโลกรัม ส าหรับจัด
เลี้ยงอาหารนักเรียนจ านวน ๙๑๐ คน ต่อ  
๑ วัน  ซึ่งการรับประทานต้าวกล้อง ท าให้



 ๖๑ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

นักเรียนได้รับสารอาหารท่ีมีคุณค่าต่อ
ร่างกาย เช่น วิตามินบี ๑ วิตามินรวม 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม  เหล็ก โปรตีน และ
กากใยสูงนักเรียนมีสุตภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แต็งแรงดีท าให้มีสถิติการเจ็บปุวย
ตองนักเรียนลดลง 
๒. รายได้จากการจ าหน่ายต้าวกล้องและ
แกลบ ร า ได้น ามาจัดเป็นสวัสดิการแก่
นักเรียนและบุคลากรโดยสามารถจัดซื้อ
รถบรรทุกตนาด ๔ตัน จ านวน ๑ คันเพื่อใช้
บรรทุกต้าวและน านักเรียนเต้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
๓. น าผลผลิตต้าวกล้องท่ีได้ออกจัด
จ าหน่ายในงานแสดงผลงานและ
นิทรรศการต่างๆ ท่ีโรงเรียนเต้าร่วม 

๙.  ธนาคารนักเรียน 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

๓๖๗ 
บัญชี 

๑. ใหบ้ริการกิจกรรมธนาคารนักเรียน เช่น 
การฝาก-การถอนเงิน ปัจจุบัน 
มีจ านวนเงิน และสินทรัพย์หมุนเวียนท้ังสิ้น 
๔๕๐,๘๘๖.๓๓  บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปด
ร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) มี
บัญชีเงินฝากท้ังหมด  จ านวน ๓๖๗ บัญชี 
 
 



 ๖๒ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

 
๒. ให้บริการทางการเงินกับกลุ่มบริษัท
จ าลอง (สอร.) เป็นทุนในการด าเนินกิจการ 
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการ 
เพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารนักเรียนฯ  และ
ช าระคืนเมื่อครบก าหนด หรือผ่อนช าระคืน
ตามก าลังความสามารถ   

๑๐.  กลุ่มยุวเกษตรกร  
          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

๖๙๑ คน         ด าเนินกิจกรรมโดยยึดหลัก 4 ก   
( เกศ,กร,กมล,กาย) เรียนรู้โดย                  
การปฏิบัติจริงให้เด็กได้เรียนรู้ท้ัง 4 ส่วน
ประยุกต์และพัฒนากิจกรรมในวิถี
ประจ าวันเป็น กิจกรรมจริยศึกษา(กมล)  
พุทธิศึกษา (เกศ) หัตถศึกษา(กร)และ พล
ศึกษา(กาย)   
        การด าเนินงานได้รับการสนับสนุน
จาก หน่วยงานท่ีเกี่ยวต้อง เช่น ส านักงาน
เกษตรอ าเภอเวียงสา ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  ฯลฯ 
เพื่อน าความรู้ และทักษะท่ีได้รับมา 
บูรณาการ ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรใน
โรงเรียน และตยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ มีสมาชิก
จ านวน  ๖๙๑ คน โดยนักเรียนระดับชั้น



 ๖๓ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

มัธยมศึกษาทุกคน เป็นสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้
ด าเนนิการปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยง
สุกร  เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงปลา  โดย
น าผลผลิตที่ได้จัดจ าหน่ายให้กับคณะครู
และบุคลากร และจ าหน่ายในงานจ าหน่าย
ผลผลิตนักเรียนและงานนิทรรศการต่างๆ ท่ี
หน่วยงานจัดตึ้น 

๑๑.  โครงการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
นักเรียนชนเผ่ามลาบรี 

๙ คน ๑. การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual  Education Plan : IEP )     
มีครูการศึกษาพิเศษประจ า    
๒. จัดครูดูแลและพฒันาทักษะการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสม     
๓. การจัดบ้านพักอาศัยเฉพาะพร้อมพ้ืนท่ี
บริเวณการฝึกอาชีพเพื่อหารายได้   
๔. จัดแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศกึษาสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่เด็ก  
๕. เปิดโอกาสให้เด็กได้กลับเย่ียมบ้านช่วง
วันหยุดได้บ่อยตึ้นเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมชนเผ่าต่อเนื่อง  
๖. การจัดหาทุนสนับสนุนการเรียนต่อ
ระดับท่ีสูงตึ้นตามศักยภาพแต่ละบุคคล   

๑๒.  โครงการพจนานุกรมภาษาชนเผ่า ๙๑๔ คน ๑. จัดท าโครงงานพจนานุกรมชนเผ่า



 ๖๔ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๑ ปี 
๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ าสู่ผู้น า
อาเซียน” 

๑๓.  การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาตาอาหารและ
โภชนาการ 

๓๔ คน ๑. จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
๒. ประเภทวิชา คหกรรม สาตาอาหาร
และโภนาการ 
๓. ท าอาหารว่างส าหรับจัดเลี้ยงนักเรียนใน
โรงเรียน 
๔. น าผลผลิตนักเรียนไปจัดจ าหน่ายและ
สาธิตการท า ในงานแสดงสินค้าและ งาน
นิทรรศการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ  
จัดตึ้น 

๑๔.  โครงการธนาคารตยะรีไซเคิล 
       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

๙๑๔ คน ๑. ด าเนินงานโครงการธนาคารตยะ 
รีไซเคิล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านซึ่งมี
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น จัดท า
ปูายรณรงค์เคลื่อนท่ี  การรณรงค์เรื่อง
จิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดใน
โรงเรียน การตยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง 



 ๖๕ 

ที่ โครงการ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

และการประกวดชุดรีไซเคลิในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
๒. ผลการด าเนินการท าให้นักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่านมีความตระหนักที่จะ
ช่วยกันลดตยะในโรงเรียน มีจิตส านึก
สาธารณะท่ีจะช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดตองโรงเรียน 

๑๕.  งานส่งเสริมหตัถกรรมพื้นบ้าน ๕๖ ๑. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้นักเรียน
เพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้าน คือ 

 วิชาชีพทอผ้า 
 วิชาชีพช่างจักสานไม้ไผ่ 
 วิชาชีพผ้าปักลายชาวเตา 

๒. น าผลิตตองนักเรียนออกจ าหน่ายในงาน
แสดงผลงานนักเรียนและงานนิทรรศการ
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานจัดตึ้น 

๑๖.  กิจกรรมปลูกหญา้แฝก ๖๙๑ คน กลุ่มยุวเกษตรกรท าการปลูกหญ้าแฝก 
ในบริเวณพื้นท่ีว่าง  หลังอาคารร่มไทร ๑ 
และตอบถนนในโรงเรียน ซึ่งสามารถ
ปูองกันการพังทลายตองดินได ้

 
๒) โครงการอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 

ที่ อาชีพที่เปิดสอน จ านวนนักเรียน หมายเหต ุ
๑.  อาชีพช่างทอผ้า ๑๙  



 ๖๖ 

ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 
 

๑. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลัง 
 

 ๑.) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสถานศึกษา) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ ๓ ตึ้นไป 
ย้อนหลังปีท่ี ๑ 

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปท่ีี ๒ 

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๒) 
เปูาหมาย ผลส าเร็จ เปูาหมาย ผลส าเร็จ เปูาหมาย ผลส าเร็จ 

ภาษาไทย ๕๐ ๔๔.๗๘ ๕๐ ๔๐.๑๓ ๕๐ ๔๙.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๐ ๓๖.๓๕ ๕๐ ๓๓.๘๖ ๕๐ ๓๐.๘๕ 
วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๔๕.๖๒ ๕๐ ๔๖.๘๗ ๕๐ ๓๗.๕๒ 
สังคมศึกษาฯ ๕๐ ๖๑.๐๗ ๕๐ ๖๕.๐๗ ๕๐ ๓๗.๑๒ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๕๐ ๕๖.๕๖ ๕๐ ๗๑.๔๓ ๕๐ ๗๑.๗๑ 
ศิลปะ ๕๐ ๖๘.๐๓ ๕๐ ๗๙.๑๖ ๕๐ ๔๒.๙๓ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๐ ๖๓.๗๙ ๕๐ ๗๕.๐๑ ๕๐ ๘๘.๘๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๐ ๓๐.๑๔ ๕๐ ๑๓.๘๖ ๕๐ ๒๘.๑๔ 

ภาพรวมเฉลี่ย ๕๐ ๕๐.๗๙ ๕๐ ๕๓.๑๗ ๕๐ ๔๘.๒๗ 
 

 ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับชาติ) 
 

  ๒.๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละตองผู้เรียนท่ีได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี ๑  

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปีท่ี ๒ 

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีท่ี ๓  

(๒๕๕๒) 



 ๖๗ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตองผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตองผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตองผู้เรียน 

คณิตศาสตร์ ๕๓.๐๖ ๒๕.๙๓ ๔๘.๐๘ ๔.๓๕ ๕๒.๙๕ ๑๕.๖๑ 
ภาษาไทย ๖๒.๕๗ ๓๗.๖๖ ๖๔.๒๓ ๓๑.๘๙ ๕๐.๘๑ ๓๑.๕๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๘๖ - ๓๔.๗๘ - ๓๒.๙๐ - 

 ๒.๒.๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละตองผู้เรียนท่ีได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี ๑ 

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปีท่ี ๒  

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีท่ี ๓  

(๒๕๕๒) 
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

คณิตศาสตร์ ๓๙.๕๖ ๔๕ ๒๓.๑๖ ๕๐ ๒๓.๒๓ ๓๑ 
ภาษาไทย ๔๐.๙๘ ๔๕ ๒๔.๔๘ ๕๐ ๓๖.๗๗ ๓๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๑๗ ๔๕ ๓๕.๑๐ ๕๐ ๒๘.๐๘ ๓๑ 
สังคมศึกษาฯ ๔๓.๖๐ ๔๕ ๔๑.๓๖ ๕๐ ๒๕.๐๓ ๓๑ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๔๙.๐๐ ๔๕ ๔๕.๐๐ ๕๐ ๕๓.๑๖ ๓๑ 
ศิลปะ ๓๗.๑๑ ๔๕ ๓๐.๒๐ ๕๐ ๓๔.๔๑ ๓๑ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๓.๑๑ ๔๕ ๔๔.๐๐ ๕๐ ๔๖.๑๓ ๓๑ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๐ ๔๕ ๑๕.๓๒ ๕๐ ๒๐.๙๐ ๓๑ 
 
 ๒.๒.๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละตองผู้เรียนท่ีได้ระดับดี 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ 
(๒๕๕๔) 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ 
(๒๕๕๓) 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 
(๒๕๕๒) 



 ๖๘ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

คณิตศาสตร์ ๒๗.๕๕ ๑๑๒ ๑๙.๓๘ ๑๓๖ ๒๑.๙๖ ๑๕๗ 
ภาษาไทย ๔๖.๕๔ ๑๑๒ ๔๐.๓๔ ๑๓๖ ๓๓.๙๙ ๑๕๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๙๕ ๑๑๒ ๒๖.๗๘ ๑๓๖ ๒๘.๓๙ ๑๕๗ 
สังคมศึกษาฯ ๔๑.๓๐ ๑๑๒ ๓๘.๔๓ ๑๓๖ ๓๖.๐๓ ๑๕๗ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๕๐.๘๐ ๑๑๒ ๗๑.๕๔ ๑๓๖ ๕๕.๒๕ ๑๕๗ 
ศิลปะ ๔๐.๑๑ ๑๑๒ ๓๐.๒๒ ๑๓๖ ๓๒.๕๖ ๑๕๗ 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

๔๔.๒๓ ๑๑๒ ๔๘.๐๙ ๑๓๖ ๓๑.๗๑ ๑๕๗ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๔ ๑๑๒ ๑๒.๐๐ ๑๓๖ ๑๗.๓๑ ๑๕๗ 



 ๖๙ 

 ๒.๒.๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละตองผู้เรียนท่ีได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี ๑ 

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปีท่ี ๒ 

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีท่ี ๓ (๒๕๕๒) 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
ผูเ้ต้าสอบ 

คณิตศาสตร์ ๑๘.๔๗ ๕๔ ๙.๗๐ ๓๗ ๒๔.๒๗ ๗๕ 
ภาษาไทย ๓๕.๗๐ ๕๔ ๓๙.๑๔ ๓๗ ๔๑.๘๔ ๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๔๒ ๕๔ ๒๘.๘๖ ๓๗ ๒๘.๙๗ ๗๕ 
สังคมศึกษาฯ ๓๐.๒๘ ๕๔ ๔๔.๙๖ ๓๗ ๓๒.๑๗ ๗๕ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๕๒.๖๔ ๕๔ ๕๙.๘๖ ๓๗ ๔๓.๓๖ ๗๕ 
ศิลปะ ๒๖.๙๗ ๕๔ ๒๙.๖๒ ๓๗ ๓๔.๓๒ ๗๕ 
การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

๔๒.๓๗ ๕๔ ๓๕.๙๕ ๓๗ ๓๐.๘๐ ๗๕ 

ภาษาอังกฤษ ๑๖.๙๖ ๕๔ ๑๔.๘๖ ๓๗ ๒๐.๑๕ ๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๐ 

  ๒.๒.๕) ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

ระดับชั้น 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีตึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๔) (๒๕๕๓) (๒๕๕๒) 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๙ ๑๐๐ ๒๖ ๙๘.๙๔ ๓๔ ๗๗.๙๔ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๓ ๑๐๐ ๓๔ ๙๔.๖๑ ๔๐ ๙๓.๘๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕ ๙๓.๙๔ ๓๔ ๙๗.๙๘ ๓๗ ๙๙.๗๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๙๔.๔๔ ๓๖ ๙๗.๔๔ ๗๔ ๘๘.๙๒ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๙๗.๐๓ ๖๓ ๙๘.๘๑ ๗๖ ๙๒.๖๓ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๑๐๐ ๗๑ ๙๗.๕๐ ๓๘ ๙๒.๖๓ 

รวม ๒๓๒ ๙๗.๕๗ ๒๖๔ ๙๗.๕๕ ๒๙๙ ๙๐.๙๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗๓ ๙๐.๑๗ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๕๔ ๙๒.๘๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๖ ๙๙.๒๖ ๑๕๑ ๙๒.๗๑ ๒๐๙ ๙๕.๒๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๐๘ ๙๖.๑๕ ๒๐๘ ๙๕.๑๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๔ ๙๖.๘๔ ๘๐ ๑๐๐ ๕๙ ๙๔.๙๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๙๘.๖๓ ๕๔ ๑๐๐ ๖๘ ๘๖.๗๖ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๔ ๑๐๐ ๘๙ ๙๑.๐๑ ๘๙ ๘๙.๘๘ 

รวม ๖๕๑ ๙๗.๔๘ ๗๑๗ ๙๖.๖๕ ๗๘๗ ๙๒.๔๗ 

รวมจ านวน
นักเรียน 

๘๘๓ ๙๘๑ ๑,๐๘๖ 

สรุปคุณภาพ
โดยรวม 

ดี ดี ดี 

 
หมายเหตุ   สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 



 ๗๑ 

  ๒.๒.๖) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน 
 

ระดับชั้น 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีตึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๔) (๒๕๕๓) (๒๕๕๒) 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๙ ๙๙.๕๒ ๒๖ ๙๒.๕๙ ๓๔ ๕๘.๕๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๓ ๙๗.๑๓ ๓๔ ๗๕.๗๖ ๔๐ ๖๙.๗๒ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕ ๙๓.๙๔ ๓๔ ๗๗.๑๐ ๓๗ ๖๒.๑๖ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๙๔.๔๔ ๓๖ ๘๕.๑๓ ๗๔ ๘๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๙๐.๒๗ ๖๓ ๘๙.๕๕ ๗๖ ๗๗.๕๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๙๑.๗๕ ๗๑ ๘๑.๖๒ ๓๘ ๗๖.๕๘ 

รวม ๒๓๒ ๙๔.๕๑ ๒๖๔ ๘๓.๖๓ ๒๙๙ ๗๐.๗๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗๓ ๙๐.๑๗ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๕๔ ๙๒.๘๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๖ ๙๙.๒๖ ๑๕๑ ๙๒.๗๑ ๒๐๙ ๙๕.๒๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๐๘ ๙๖.๑๕ ๒๐๘ ๙๕.๑๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๔ ๙๗.๘๗ ๘๐ ๑๐๐ ๕๙ ๙๔.๙๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๙๘.๖๓ ๕๔ ๑๐๐ ๖๘ ๘๖.๗๖ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๔ ๑๐๐ ๘๙ ๙๑.๐๑ ๘๙ ๘๙.๘๘ 

รวม ๖๕๑ ๙๗.๖๕ ๗๑๗ ๙๖.๖๕ ๗๘๗ ๙๒.๔๗ 

รวมจ านวน
นักเรียน 

๘๘๓ ๙๘๑ ๑,๐๘๖ 

สรุปคุณภาพ
โดยรวม 

ดี ดี ดี 

หมายเหตุ   สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 



 ๗๒ 

๒.๒.๗) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๔) (๒๕๕๓) (๒๕๕๒) 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๙ ๑๐๐ ๒๖ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๓ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๔๐ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๑๐๐ ๓๖ ๑๐๐ ๗๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๑๐๐ ๖๓ ๑๐๐ ๗๖ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๑๐๐ ๗๑ ๑๐๐ ๓๘ ๑๐๐ 

รวม ๒๓๒ ๑๐๐ ๒๖๔ ๑๐๐ ๒๙๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗๓ ๑๐๐ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๕๔ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๖ ๑๐๐ ๑๕๑ ๑๐๐ ๒๐๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๔ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐ ๕๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๖๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๔ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ 

รวม ๖๕๑  ๗๑๗  ๗๘๗  

รวมจ านวน
นักเรียน 

๘๘๓ ๙๘๑ ๑,๐๘๖ 

สรุปคุณภาพ
โดยรวม 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
หมายเหตุ   สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 



 ๗๓ 

๒.๒.๘) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 

ระดับชั้น 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๔) (๒๕๕๓) (๒๕๕๒) 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๙ ๑๐๐ ๒๖ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๓ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๔๐ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๑๐๐ ๓๖ ๑๐๐ ๗๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๑๐๐ ๖๓ ๑๐๐ ๗๖ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๑๐๐ ๗๑ ๑๐๐ ๓๘ ๑๐๐ 

รวม ๒๓๒ ๑๐๐ ๒๖๔ ๑๐๐ ๒๙๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗๓ ๑๐๐ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๕๔ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๖ ๑๐๐ ๑๕๑ ๑๐๐ ๒๐๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๔ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐ ๕๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๖๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๔ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ 

รวม ๖๕๑  ๗๑๗  ๗๘๗  

รวมจ านวน
นักเรียน 

๘๘๓ ๙๘๑ ๑,๐๘๖ 

สรุปคุณภาพ
โดยรวม 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

หมายเหตุ   สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 



 ๗๔ 

  ๒.๒.๙) ผลการประเมินกิจกรรมทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 

ร้อยละตองผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๒ จ านวน
นักเรียน 

ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๔) (๒๕๕๓) (๒๕๕๒) 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๙ ๑๐๐ ๒๖ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๓ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๔๐ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๑๐๐ ๓๖ ๑๐๐ ๗๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๑๐๐ ๖๓ ๑๐๐ ๗๖ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๓ ๑๐๐ ๗๑ ๑๐๐ ๓๘ ๑๐๐ 

รวม ๒๓๒ ๑๐๐ ๒๖๔ ๑๐๐ ๒๙๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗๓ ๑๐๐ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๕๔ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๖ ๑๐๐ ๑๕๑ ๑๐๐ ๒๐๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ ๒๐๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๔ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐ ๕๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๖๘ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๔ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ 

รวม ๖๕๑  ๗๑๗  ๗๘๗  

รวมจ านวน
นักเรียน 

๘๘๓ ๙๘๑ ๑,๐๘๖ 

สรุปคุณภาพ
โดยรวม 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

หมายเหตุ   สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 



 ๗๕ 

สารสนเทศเพื่อการรายงานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจาก SAR ของสถานศึกษาย้อนหลัง) 
 

 ๑) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาตองสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาตั้นพื้นฐาน 

* ระดับคุณภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๑  

 ( ๒๕๕๔) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๒  

( ๒๕๕๓) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๓  

( ๒๕๕๒) 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ 
ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

                 คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี ดี ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗ ผู้เรียนมีสุตนิสัย สุตภาพกาย และ
สุตภาพจิตที่ดี 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ดี ดีมาก ดีมาก 



 ๗๖ 

มาตรฐานการศึกษาตองสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาตั้นพื้นฐาน 

* ระดับคุณภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๑  

 ( ๒๕๕๔) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๒  

( ๒๕๕๓) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๓  

( ๒๕๕๒) 
มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ        
หมั่นพัฒนาตนเอง เต้ากับชมุชนไดด้ ี
และมีครูเพียงพอ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดี ดี ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร 

                  จัดการศึกษา 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง 
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๔ มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๕ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



 ๗๗ 

มาตรฐานการศึกษาตองสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาตั้นพื้นฐาน 

* ระดับคุณภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๑  

 ( ๒๕๕๔) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๒  

( ๒๕๕๓) 

ย้อนหลัง 
ปีท่ี ๓  

( ๒๕๕๒) 
มาตรฐานท่ี ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ 
และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

  
หมายเหตุ * ระดับคุณภาพ ให้ระบุ “ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง “ 
 
  



 ๗๘ 

๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ี ๒ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ – ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตองสถานศึกษา   
มีการประเมิน  ๓ ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
ตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุตนิสัย สุตภาพกายและ
สุตภาพจิตที่ดี 

๓.๘๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

๒.๖๖ พอใช้ ๓.๐๐ ดี ๒.๘๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 

๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔ ดีมาก 



 ๗๙ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
       
       
       

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๔.๐๐ ดีมาก ๓.๐๐ ดีมาก ๓.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๔๗ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๔ ดี 

       
ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กร /
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   
ครบวงจร ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสม ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 



 ๘๐ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอน 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
                                                                ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
 



 ๘๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

ตารางเปรียบเทียบ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  และมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุตภาพกายและสุตภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  (๘ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีสุตนิสัย สุตภาพกาย และ

สุตภาพจิตที่ดี  
มาตรฐานที่ ๘  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  (๖ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุตภาวะท่ีดีและ 

  มีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์ 

 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 



 ๘๓ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

 



 ๘๔ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตองผู้เรียน มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม

หลักสูตร 
มาตรฐานที่  ๕ ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะท่ี

จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (๓ ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลตองการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน  (๒ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
หม่ันพัฒนาตนเอง เต้ากับชุมชนได้ดแีละ
มีครูพอเพียง 

 
 

ด้านการจัดการศึกษา (มี ๕ มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานท่ี ๗-๑๒) 

มาตรฐานที่ ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 



 ๘๕ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพตองการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  
(๖ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม 
              มภีาวะผู้น า และมีความสามารถในการ 
              บริหารจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการจัดองค์กร  
             โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา 
             องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัด 
            การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และ 
            กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน 



 ๘๖ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม

และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   
(๒ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่๑๗   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  

 
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

(๑ มาตรฐาน)  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 



 ๘๗ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการตองการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
(อยู่ในมาตรฐานที่ ๑-๑๘  และรายงานประจ าปี) 

 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน

คุณภาพภายในตอง 
      สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน             พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ตองการจัดตั้งสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อน 
        เป็นเอกลักษณ์ตองสถานศึกษา 

 
(อยู่ในมาตรฐานที่ ๑-๑๘) 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (๑ 
มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมาย    

          ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี
ก าหนดตึ้น 



 ๘๘ 

มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ๑๘ มาตรฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน   

(พ.ศ. ๒๕๕๔) 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบาทตองสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับ  
        มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับ    
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
(อยู่ในมาตรฐานที่ ๑-๑๘) 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  (๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน้น         
          แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริม 
          สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงตึ้น     

 



 ๘๙ 

      

 รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

 
๑. นายหย่งเพียว  ลีลาเรืองแสง     ประธานกรรมการสถานศกึษาตั้นพืน้ฐาน 

 ๒. นายอดศิักดิ ์ วุฒิทรงสกลุ     กรรมการผู้แทนศิษย์เกา่ 
 ๓. นางสาวสมควร  สนีา         กรรมการผู้แทนคร ู
 ๔. นายชมดั   ไชยมงคล         กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน 
 ๕. นายเฉลมิเกียรติ ประสิทธิวฒุิศักดิ์    กรรมการผู้แทนองค์กรสว่นปกครองสว่น
ท้องถิน่                                    
 ๖. นายวิชัย   ศรีวชิัย      กรรมการผู้แทนศิษย์เกา่ 
 ๗. พระครวูิสุทธนิันทญาณ     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 ๘. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 ๙. นายปรีชา  จามิกรานนท ์     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๐. นายสมชาย  สิทธิวงค ์     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๑. นางประเทือง  ดวงแกว้     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๒. นายครรชติ  วงค์สิริลักษณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๓. ด.ต.ก าจดั  จาวรรณ ์     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๔. นายธนาธร  ใหมค่ า      กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 ๑๕. จ่าสบิเอกเสวก   ฉนุหอม     กรรมการและเลตานุการ 



 ๙๐ 

คณะท างาน 
 

 
๑. คณะที่ปรึกษา 
 ๑. จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม    ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
น่าน 
 ๒. นางสุจินตนา   ค าชุ่ม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่าน 
 ๓. นายส าเนียง    เสนา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่าน 
 ๔. นายมนูญ      นันทะเสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่าน 
 ๕. นางสาวปวริศา  ไชยโย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์น่าน 
 

      ๒. คณะด าเนินการ 
  ๑. นางสมระว ี   สอนศิร ิ   ครูช านาญการ 
  ๒. นางดวงพร   สุจันทร์  ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวดารณี  นาคะรัต  พนักงานราชการ 
 
      ๓. คณะอนุกรรมการผู้ให้ข้อมูล 
   คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ทุกคน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๙๑ 

 
 
ตาราง ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

   
รายวิชา ร้อยละ๓-๔ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ภาษาไทย ๔๗.๕๒ ปรับปรุง 
คณิตศาสตร์ ๔๘.๘๔ ปรับปรุง 
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๑๒ พอใช ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๖.๔๔ ดี 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๗๔.๔๑ ดี 
ศิลปะ ๗๐.๑๐ ดี 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๓.๐๙ ดี 
ภาษาต่างประเทศ ๖๗.๗๘ ดี 

รวมเฉลี่ยประถม ๖๓.๗๙ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๒ 

 
 ๒. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับมัธยมตอนต้น     

ตารางที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  

 

  

 

รายวิชา ร้อยละ 2-4 
ระดับ

คุณภาพ 

ภาษาไทย ๘๐.๑๕ ดี 
คณิตศาสตร์ ๙๖.๔๓ ดีมาก 
วิทยาศาสตร์ ๔๘.๗๓ ปรับปรุง 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๓.๔๔ ดี 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๘๐.๙๘ ดี 
ศิลปะ ๙๙.๙๗ ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๕.๘๘ ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ ๘๗.๕๘ ดี 

รวมเฉลี่ยม.ต้น ๘๔.๘๖ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 

 ๓. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย   
ตารางที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายวิชา ร้อยละ2-4 ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๙๙.๙๘ ดีมาก 
คณิตศาสตร์ ๙๙.๙๙ ดีมาก 
วิทยาศาสตร์ ๙๖.๒๗ ดีมาก 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๙.๙๘ ดีมาก 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๙๙.๙๗ ดีมาก 
ศิลปะ ๙๙.๙๘ ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๙.๙๘ ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ ๙๙.๙๘ ดีมาก 
เฉลี่ยทั้งหมด ๙๙.๕๒ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  ปีการศึกษา   ๒๕๕๔ 



 ๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอบระดับชาต ิ
 

รายวิชา ร้อยละ2-4 ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๗๕.๘๘ ดี 
คณิตศาสตร์ ๘๑.๗๕ ดี 
วิทยาศาสตร์ ๖๙.๐๔ ดี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๓.๒๙ ดี 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๘๕.๑๒ ดี 
ศิลปศึกษา ๙๐.๐๒ ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๑.๕๖ ดีมาก 
ภาษาอังกฤษ ๘๕.๑๑ ดี 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด ๘๒.๗๒ ดี 



 ๙๕ 

ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๐.๙๘ ๕๐.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๙.๕๖ ๕๒.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๑๗ ๔๐.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๐ ๓๘.๓๗ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๓.๖๐ ๕๒.๒๒ 
ศิลปะ ๓๗.๑๑ ๔๖.๗๕ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๓.๑๑ ๕๕.๓๘ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๔๙.๐๐ ๕๘.๘๗ 

 
  จากตารางท่ี ๔ ผลการทดสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ตอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งมีผลการประเมิน  ดังนี้ 
                                     
                        วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิ เฉลี่ยร้อยละสูงสุด  ๓ ล าดับแรก ได้แก ่ วิชาสุตศึกษาและ
พลศึกษา  
 (๔๙.๐๐)  รองลงมา คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๔๓.๖๐) และ วิชาการ
งานอาชีพ 
         และเทคโนโลยี (๔๓.๑๑)   

 วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิ เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด  ๓ ล าดับแรก  ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ
(๒๘.๕๐)   

รองลงมา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ (๓๐.๑๗)  และวิชาศิลปะ (๓๗.๑๑)  
                 เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ  พบว่า วิชาที่มี
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ ได้แก ่ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์   
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ   
สุตศึกษาและพลศึกษา ตามล าดับ  

 



 ๙๖ 

 
ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๖.๕๔ ๔๘.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๕๕ ๓๒.๐๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๙๕ ๓๒.๑๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๔ ๓๐.๔๙ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๑.๓๐ ๔๒.๗๓ 
ศิลปะ ๔๐.๑๑ ๔๓.๕๐ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๔.๒๓ ๔๗.๒๙ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๕๐.๘๐ ๕๐.๘๗ 

 
  จากตารางท่ี ๕ ผลการทดสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ตอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งมีผลการประเมิน  ดังนี้ 
         
        วิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยร้อยละสูงสุด  ๓ ล าดับแรก ได้แก ่ วิชาสุตศึกษาและ
พลศึกษา  
 (๕๐.๘๐)  รองลงมา คือ วิชาภาษาไทย (๔๖.๕๔) และ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(๔๔.๒๓)   

 วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิ เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด  ๓ ล าดับแรก ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ 
(๒๖.๖๔)   

รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร์ (๒๗.๕๕)  และวิชาวิทยาศาสตร์ (๒๗.๙๕)  
  เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ  พบว่า วิชาท่ีมี

ค่าเฉลี่ย 



 ๙๗ 

ร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์   
วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี วิชา
ภาษาไทย และวิชาสุตศึกษาและพลศึกษา ตามล าดับ 

 
 
 

ตารางที่ ๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๕.๗๐ ๔๑.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๘.๔๗ ๒๒.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๔๒ ๒๗.๙๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๖.๙๖ ๒๑.๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๐.๒๘ ๓๓.๓๙ 
ศิลปะ ๒๖.๙๗ ๒๘.๕๔ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๒.๓๗ ๔๘.๗๒ 
สุตศึกษาและพลศึกษา ๕๒.๖๔ ๕๔.๖๑ 

 
  จากตารางท่ี ๖ ผลการทดสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ตอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งมีผลการประเมิน  ดังนี้ 
         
        วิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยร้อยละสูงสุด  ๓ ล าดับแรก ได้แก ่ วิชาสุตศึกษาและ
พลศึกษา  
 (๕๒.๖๔  รองลงมา คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (๔๒.๓๗) และ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา  
        และวัฒนธรรม (๓๐.๒๘)    



 ๙๘ 

               วิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด  ๓ ล าดับแรก ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ 
(๑๖.๙๖)  
รองลงมา คือ  วิชาคณิตศาสตร์ (๑๘.๔๗)  และวิชาวิทยาศาสตร์ (๒๕.๔๒)    
         เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ  พบว่า วิชาท่ีมี
ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์   
วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย วิชาการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี วิชาภาษาไทย และวิชาสุตศึกษาและพลศกึษา ตามล าดับ 

 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการทดสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ตองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔  พบว่าวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละสูงสุดล าดับแรก ได้แก ่ วิชาสุตศึกษาและ
พลศึกษา  และวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 
และ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)   
แยกตามสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่  2   (ประถมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2552-2554 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 คะแนนเฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 36.77 24.48 40.98 34.08 
คณิตศาสตร์ 23.23 23.16 39.56 28.65 
วิทยาศาสตร์ 28.08 35.10 30.17 31.12 
ภาษาอังกฤษ 20.09 15.32 28.50 21.30 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25.03 41.36 43.60 36.66 
ศิลปะ 34.41 30.20 37.11  
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 46.13 44.00 43.11  
สุตศึกษาและพลศึกษา 53.16 45.00 49.92  
รวมเฉลี่ย 33.36 32.33 39.12  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

   
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)   

แยกตามสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่  3  (มัธยมศึกษาปที่ 3) ปการศึกษา 2552-2554 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ภาษาไทย 33.99 40.34  46.54 
คณิตศาสตร์ 21.96 19.38 27.55 
วิทยาศาสตร์ 28.39 26.78 27.95 
ภาษาอังกฤษ 17.31 12.00 26.64 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.03 38.43 41.30 
ศิลปะ 32.56 30.22 40.11 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 31.71 48.09 44.23 
สุตศึกษาและพลศึกษา 55.25 71.54 50.80 
รวมเฉลี่ย 32.15 35.85 38.14 



 ๑๐๑ 

 
 
 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)   
แยกตามสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2552-2554 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ภาษาไทย 41.84 39.14  35.70 
คณิตศาสตร์ 24.27 9.70  18.47 
วิทยาศาสตร์ 28.97 28.86 25.42 
ภาษาอังกฤษ 20.15 14.86 16.96 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.17 44.96 30.28 
ศิลปะ 34.32 29.62 26.97 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 30.80 35.95 42.37 
สุตศึกษาและพลศึกษา 43.36 59.86 52.64 
รวมเฉลี่ย 31.99 32.87 31.10 

   



 ๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)   
ปการศึกษา 2551-2554   

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ประถมศึกษาปที่ 6 33.36 32.33  39.12 
มัธยมศึกษาปที่ 3 32.15 35.85 38.14 
มัธยมศึกษาปที่ 6 31.99 32.87 31.10 
รวมทุกชั้นเรียน 32.50 33.68 36.12 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) 

 
 



 ๑๐๓ 

๒) ระดับการศึกษาตั้นพื้นฐาน 
  ๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสถานศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละตองผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ตึน้ไป 
ย้อนหลังปีที่ ๑ 

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปีที่ ๒ 

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีที่ ๓ 

(๒๕๕๒) 
เปูาหมาย ผลส าเร็จ เปูาหมาย ผลส าเร็จ เปูาหมาย ผลส าเร็จ 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
สังคมศึกษาฯ       
สุตศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
ภาษาต่างประเทศ       

ภาพรวมเฉลี่ย       
  

   ๒.๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับชาติ) 
    ๒.๒.๑) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละตองผู้เรียนท่ีได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี ๑ 

(๒๕๕๔) 
ย้อนหลังปีท่ี ๒ 

(๒๕๕๓) 
ย้อนหลังปีท่ี ๓ 

(๒๕๕๒) 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตอง

ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตอง

ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ตอง

ผู้เรียน 
คณิตศาสตร์       
ภาษาไทย       
วิทยาศาสตร์       

 


