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ค ำน ำ 

เอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผักแพววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเอกสารที่งานข้อมูล
สารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการบริหารงาน    
ของโรงเรียนผักแพววิทยาและเป็นเอกสารหลักฐานการด าเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา   

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลงาน การสร้างแผนงานและก าหนดแนวทางการบริหาร
ของโรงเรียน ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป  

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายงานต่างๆ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล รวบรวม สรุปผล จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

งำนข้อมูลสำรสนเทศ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

โรงเรียนผักแพววิทยำ 
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สำรบัญ 
เรื่อง                   หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียน             ๑ 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนผักแพววิทยา ๓ 
ที่ตั้งและแผนที่การเดินทาง            ๖ 
การติดต่อสื่อสาร             ๗ 
คณะผู้บริหาร              ๘ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       ๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผักแพววิทยา      ๑๖ 

ส่วนที่ ๒ สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร      ๑๗ 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนผักแพววิทยา        ๑๗ 
รายนามผู้บริหารโรงเรียนผักแพววิทยา จากอดีต – ปัจจุบัน       ๒๓ 

ส่วนที่ ๓ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนผักแพววิทยำ      ๒๔ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์         ๒๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา          ๒๕ 
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์         ๒๖ 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐         ๒๗ 
ข้อมูลอาคารสถานที่           ๒๘ 
แผนผังโรงเรียน           ๒๙ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา      ๓๐ 

ส่วนที่ ๔ สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้         ๓๑ 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน         ๓๑ 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน        ๓๗ 
ส่วนที่ ๕ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ         ๓๘ 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐      ๓๘ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐       ๓๙ 
ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐     ๓๙ 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐     ๔๐ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐     ๔๑ 

 



ค 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
เรื่อง            หน้ำ 
ส่วนที่ ๕ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ          ๓๘ 

จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐      ๔๓ 
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐         ๔๔ 

ภำคผนวก            ๕๑ 
ภาพกิจกรรม           ๕๒ 
คณะผู้จัดท า            ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียนผักแพววิทยำ 

ในปี ๒๕๓๒  โรงเรียนผักแพววิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยใช้
อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑๐๘ คน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ สภาต าบลผักแพว   โดยมีนายเหรียญ  สมศิริ                 
ก านันต าบลผักแพวเป็นประธาน นายเพ็ง  แสนโสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นผู้ด าเนินการ  
นายกาญจนาทศิริญาณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นเลขานุการ 

 

ปี  ๒๕๓๓  สภาต าบลผักแพวได้บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโนนกระบา จ านวน ๓๘  ไร่       
ให้ก่อสร้างโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนผักแพววิทยา” โดยมีนายสุเทพ  ณรงค์
แสง เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  สนามบาสเกตบอล  บ้านพักครู  
บ้านพักนักการภารโรง  ห้องน้ า-ห้องส้วม 

ปี ๒๕๓๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ได้ย้ายเข้าเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว และได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ก และอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข และ ค ขุดเจาะ บ่อน้ าบาดาลโดยกรม
ทรัพยากรธรณีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม  

ปี ๒๕๓๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง 

ปี ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล (ปรับปรุง ๒๙) ถังเก็บน้ าฝน แบบ 
คศล. ฝ ๓๓ บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗  ๑ หลัง ซุ้มประตูและรั้วคอนกรีตชนิดโปร่ง และได้รับถังเก็บน้ าฝน
แบบ คศล.  ฝ ๙๙ เพ่ิม โดยงบประมาณสนับสนุนจากนายอ าเภอกันทรารมย์   



๒ 
 

ปี ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตความยาว ๓๕๐ เมตร และสร้างที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป โรงเรียนผักแพววิทยา (สาขาหนองถ่ม)      ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียน
หนองถ่มวิทยา โดยมีนางวัชรินทร์ ค าวงศ์ เป็นครูใหญ่ 

ปี ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕X๑๒๐ เมตร และต่อเติมใต้ถุนอาคาร
เรียน ๒๑๖ ล และได้รับจัดสรรงบจากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ลึก ๕๗ เมตร 

ปี ๒๕๔๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 

ปี ๒๕๔๖ ได้รับบริจาค จากชมรมผู้ปกครองและครู สร้างโรงจอดรถให้นักเรียน 

ปี ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้ 

- อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบแปลน มาตรฐาน สน.ศท. ๓/๑๒) 
ขนาด ๑๐.๕ x ๓๖ เมตร  

- อาคารอเนกประสงค ์ (แบบแปลน มาตราฐาน สน.ศท. ชั้นลอย)  
ขนาด ๒๐ x ๔๕ เมตร 

- สนามฟุตซอล  ๑  สนาม 
ปัจจุบันโรงเรียนผักแพววิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่   ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  

๖ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๒๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จ านวน ๑ คน ข้าราชการครู จ านวน ๑๕ 
คน พนักงานประจ าตึก จ านวน ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ คน และพนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน ๑ คน จ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๙ คน คิดเป็น ๖ ห้องเรียน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม 
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สัญลักษณป์ระจ ำโรงเรียนผักแพววิทยำ 

ตรำสัญลักษณ์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

 

 

คบเพลิงสีแดง   หมายถึง เป็นผู้มีสติปัญญา มีความก้าวหน้า 
ฐำนคบเพลิงสีน  ำตำล  หมายถึง โนนกะบา ที่ตั้งของโรงเรียนที่มีความมั่นคง 
รัศมีคบเพลิง ๘ รัศมีสีเหลือง หมายถึง มรรค ๘ ที่เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์  

น าไปสู่ความสุข    
ช่อใบผักแพวสีเขียว   หมายถึง ความเจริญงอกงาม  
ตรำโรงเรียนผักแพววิทยำ หมายถึง มีความมั่นคง ตั้งอยู่ที่โนนกะบา นักเรียนเป็น 

ผู้มีสติปัญญา ยึดทางสายกลาง ในการด าเนินชีวิต   
ท าให้มีความสุขความเจริญ  ก้าวหน้าตลอดไป 
 

 

 



๔ 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
ดอกไม้ ดอกทองกวาว  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง  สดชื่น 

 
ต้นไม้ ต้นมะขาม หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา เจริญงอกงาม หนักแน่นมั่นคง 

 
ปรัชญำค ำขวัญคติธรรม 

ปรัชญำ  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 
ค ำขวัญ   มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าชุมชน 

คติธรรม  ปัญฺญาโลกสฺม ปชฺโชโต 
อักษรย่อ ผ.ว.  ย่อมาจาก  โรงเรียนผักแพววิทยา 

 

สีประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 
สีแสด  หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง  สดชื่น 
สีน  ำเงิน  หมายถึง ความเป็นผู้น า สุขุม หนักแน่น มั่นคง 
แสด – น  ำเงิน หมายถึง เป็นผู้น าการพัฒนา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 

 
 



๕ 
 

พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 

 

 

 
 

ชื่อ พระพุทธมหาอุตโมภาสปัญญาคุณ 
แปลว่ำ  พระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณคือปัญญาอันเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่สูงสุด 

เป็นพระพุทธรูปในปรางค์สมาธิ  หน้าตักกว้าง ๓๐  นิ้ว โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันน ามามอบให้
โรงเรียนผักแพววิทยา เมื่อปีพุทธศักราช   ๒๕๓๙และทางโรงเรียนได้สร้างหอศาลาทรงไทย ไว้เป็นที่
ประดิษฐาน พระพุทธรูป ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณหน้าถนนทางเข้าโรงเรียน เป็นจุดที่คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนต้องผ่านทุกวัน ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเดินผ่านทุกคนต้องท าความ
เคารพด้วยการไหว้ แล้วเดินผ่านด้วยอาการเคารพ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีก าลังใจ ก าลังสติปัญญา
มุ่งมั่นในการท างานและการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ตามวิธีการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแนะ
แนวทางไว้  เป้าหมายคือการเป็นผู้มีปัญญารู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นทางเสื่อมและทางเจริญให้กับตน  
 

เพลงมำร์ชโรงเรียน 
มำร์ชผักแพว 

 

เนื้อร้อง/ท านอง  นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์ 
 

กลางโขดเขินเนินกระบานารอบด้าน กลายมาเป็นสถานการศึกษา 
ด้วยแรงราษฎร์ แรงรัฐพัฒนา   คือผักแพววิทยาสถาบัน 
มีความรู้คู่คุณธรรมน าท้องถิ่น   เป็นจุดหมายใฝ่ถวิลหวังสร้างสรรค์ 
ก่อเพ่ือชาติ เพ่ือศาสน์ กษัตริย์อัน   เป็นมิ่งขวัญดวงใจไม่ลืมเลือน 

เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพ่ือน แสด-น้ าเงินจงเจริญเกินใครเหมือน 
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า   แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้ 
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา   จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา 
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย  

เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพ่ือน แสด-น้ าเงินจงเจริญเกินใครเหมือน 
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า   แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้ 
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา   จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา 
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย  
 

อัตลักษณ์  รักษ์ความสะอาด  มารยาทงาม 
เอกลักษณ์  กิจกรรมดี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนา 



๖ 
 

ทีต่ั งและแผนที่กำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนผักแพววิทยา ตั้งอยู่ที่  ๙๙ หมู่ที่ ๘ ต าบลผักแพว  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๓๐   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ 
ทั้งหมด ๓๘ ไร่ 

อำณำเขต  

ทิศเหนือ  ติดกับท่ีนาชาวบ้าน 
ทิศตะวันออก  ติดที่ดินสาธารณะ โนนกะบา 
ทิศตะวันตก  ติดกับท่ีนาชาวบ้าน 
ทิศใต้   ติดกับท่ีนาชาวบ้าน 
 

 

โรงเรียนผักแพวิทยำ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 



๗ 
 

กำรติดตอ่สื่อสำร 

 ที่อยู่   :  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๘ ต.ผักแพว  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๑๓๐ 
โทรศัพท์   :  ๐๔๕-๘๒๑๐๔๑ 
โทรสำร    :  ๐๔๕-๘๒๑๐๔๑    
อีเมล์  :  ppws.๑๙๕๕@gmail.com  
เว็บไซต์  :  http://www.ppws.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:puckpaewwittaya@hotmail.com
http://www.ppws.ac.th/


๘ 
 

คณะผู้บริหำร 

 

นำยสุริยนต์  จันทร์แจม่  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
วิทยะฐานะ  :  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ)   
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๘๔๙๑๒๙ 

 

นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
วิทยะฐานะ  :  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๒๐๑๑๐๘๙ 

 

นำยสมำน  ศรีไสย์  หัวหน้าฝ่ายบรหิารท่ัวไป 
วิทยะฐานะ  :  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ 
โทรศัพท์ : ๐๙๘-๑๗๓๙๖๒๙ 

 

นำงนัฐนันท์  อัครพงษ์ภำนนท ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
วิทยะฐานะ  :  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ : ๐๖๒-๑๔๖๕๙๔๖ 

 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์  ครองยุติ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
วิทยะฐานะ  :  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ : ๐๖๑-๖๔๖๑๔๖๒ 



๙ 
 

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 

ชื่อ :: นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม 
ต าแหน่ง :: ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ)   
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ชื่อ :: นายสมาน  ศรีใสย์ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: คณิตศาสตร์ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภูมิล าเนา :: อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๓ (ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: ภาษาไทย 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 



๑๐ 
 

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ต่อ) 

 

ชื่อ :: นางชิยา  พรมจันทร์ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: ศิลปะ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางสาวรุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อ :: นางทิพาภรณ์  ชมบุญ 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: ภาษาต่างประเทศ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอเลิงนาทา จังหวัดยโสธร 
 

 

ชื่อ :: นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: ภาษาไทย 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอเล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 



๑๑ 
 

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ต่อ) 

 

ชื่อ :: นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ 
ต าแหน่ง :: ครู 
วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. ๒ (ช านาญการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: ภาษาต่างประเทศ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อ :: นายนิตินันต์  โพธิ์จิต 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 

ชื่อ :: นายมงคล  เมืองฮาม 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 

 

ชื่อ :: นางยุวากร  โข่ก านัน 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: วิทยาศาสตร์ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางสาวนวลอนงค์  น้อยมิ่ง 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: วิทยาศาสตร์ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 



๑๒ 
 

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ต่อ) 

 

ชื่อ :: นางสาวจุลจิลา  ขันชะลี 
ต าแหน่ง :: ครู (ค.ศ. ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :: วิทยาศาสตร์ 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อ :: นายไพบูลย์  ค าผุย 
ต าแหน่ง :: พนักงานประจ าตึก 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 

 

ชื่อ :: นายกิตติมศักดิ์  ศิริญาณ 
ต าแหน่ง :: พนักงานประจ าตึก 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นางสุนิดา  วัฒนานุการ 
ต าแหน่ง :: บุคลากรสนับสนุนการสอน 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ชื่อ :: นายสุรชัย  สมภาค 
ต าแหน่ง :: บุคลากรสนับสนุนการสอน 
ภูมิล าเนา ::  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 



๑๓ 
 

สรุปข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 

 ๑.  ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ

รำชกำร 
วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้
๑ นายสมาน  ศรีใสย์ ๒๗ ค.ศ.๓ วท.บ สัตวศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๒ นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม ๒๗ ค.ศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
๓ นางชิยา  พรมจันทร์ ๑๑ ค.ศ.๒ ศษ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ศิลปะ 

๔ นางพิมพ์สิริ แสงเขียว ๑๗ ค.ศ.๓ ก.ศ.ม. จิตวิทยากรศึกษา ภาษาไทย 
แนะแนว 

๕ นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์ ๘ ค.ศ.๒ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๖ นางสาวปิยพร   

พิมพ์บุญมา 
๘ ค.ศ.๒ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๗ นางทิพาภรณ์ ชมบุญ ๗ ค.ศ.๑ ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๘ ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ ๘ ค.ศ.๒ ศษ.ม. 

 
การบริหารการศึกษา สุขศึกษา  

พลศึกษา 
๙ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต ๔ ค.ศ.๑ คบ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ 

๑๐ นางนัฐนันท์  
อัครพงษ์ภานนท์ 

๒๕ ค.ศ.๓ ค.ม. โสตทัศนศึกษา การงานอาชีพ 

๑๑ นายมงคล  เมืองฮาม ๓ ค.ศ.๑ ศศ.ม. บริหาการศึกษา สังคมศึกษา 
๑๒ นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ ๗ ค.ศ.๒ ศศ.ม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๓ นางยุวากร  โข่ก านัน ๒ ค.ศ.๑ วท.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ 
๑๔ นางจุลจิรา  ขันชะลี ๒ ค.ศ.๑ ศษ.ม. บริหาการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๕ นางสาวนวลอนงค์  น้อยมิ่ง ๒ ค.ศ.๑ ศษ.บ. เคมี คณิตศาสตร์ 

  

 ๒.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ต ำแหน่ง 

วุฒิ สำขำ 
ปฏิบัติ
หน้ำที ่

จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวสุนิดา 
วัฒนานุการ 

๔๐ บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

ป.ตรี การบัญชี ธุรการ งบประมาณ 

 



๑๔ 
 

 ๓.  ลูกจ้ำงประจ ำ   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นายไพบูลย์  ค าผุย ๕๔ พนักงาน

ประจ าตึก 
ป.ตรี เกษตรศาสตร์ บริการ งบประมาณ 

๒ นายกิตติมศักดิ์  
ศิริญาณ 

๕๑ พนักงาน
ประจ าตึก 

ป.ว.ท
. 

บัญชี บริการ งบประมาณ 

     

    ๔. พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นายสุระชัย  สมภาค ๓๑ พนักงานจ้าง ม.๓ - บริการ งบประมาณ 

 

๓.  สรุปจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ านวยการ   ๑  ๑ 
รวม   ๑  ๑ 

๒. ครูผู้สอน      
- ข้าราชการ/พนักงาน

คร ู
 ๓ ๑๑ ๑ ๑๕ 

- พนักงานจ้าง(สอน)      
- อ่ืนๆ (ระบุ)      
รวม  ๓ ๑๒ ๑ ๑๖ 

๓. บุคลำกรสนับสนุน      
- พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
 ๑   ๑ 

- พนักงานจ้างทั่วไป ๑    ๑ 
- ลูกจ้างประจ า ๑ ๑   ๒ 
- อ่ืนๆ (ระบุ)      
รวม ๒ ๕ ๑๒ ๑ ๒๐ 
รวมทั งสิ น ๒ ๕ ๑๒ ๑ ๒๐ 



๑๕ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ผู้บริหาร
๕%

ครู
๗๕%

ลูกจ้างประจ า
๑๐%

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๕%

พนังงานจ้างทั่วไป
๕%

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนังงานจ้างทั่วไป

ต่ ากว่าปริญญาตรี
๑๐%

ปริญญาตรี
๒๕%

ปริญญาโท
๖๐%

ปริญญาเอก
๕%

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



๑๖ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน โรงเรียนผักแพววิทยำ 

๑. นายอุทัย  ชนะวงค์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. นายจรัส  อรรถสิงห์          กรรมการ 

๓. นายบุญสวน  หมายมุ่ง   กรรมการ 

๔. นางวรรณภา  อ่อนเกษ   กรรมการ 

๕. นายกณวรรธน์  แก้วมนตรี  กรรมการ   

๖. นายถาวร  สมปาน   กรรมการ 

๗. นายประดิษฐ์   สาโสดา   กรรมการ 

๘. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม   กรรมการ 

๙. นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

ครู (ค.ศ.๑)
๔๐%

ครู (ค.ศ.๒)
๓๓%

ครู (ค.ศ.๓)
๒๗%

ครู (ค.ศ.๑) ครู (ค.ศ.๒) ครู (ค.ศ.๓)



๑๗ 
 

ส่วนที่ ๒ สภำพกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำร 

โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนโรงเรียนผักแพววิทยำ 
 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
 

   
    นำยสุริยนต์  จันทร์แจ่ม 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

นำยสมำน  ศรีใสย์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์ ครองยุติ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

นำงนัฐนันท์  อัครพงษ์ภำนนท์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำร 

นักเรียน 

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

รองผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนผักแพววิทยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

- งานหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
ท้องถิ่น 
- งานทะเบียนส ามะโนนักเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และ ICT 
- งานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
- งานนิเทศภายใน 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
- งานแนะแนว 
 

- งานธุรการ  
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน/บัญชี 
- งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- งานจัดท าแผนและงบประมาณ 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- งานจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

- งานระเบียบวินัย 
- งานแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
- งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานระบบจราจร-ยานพาหนะใน
โรงเรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานคณะกรรมการนักเรียน 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสหกรณ ์
- งานพนักงานบริการ 
- งานกิจกรรม 5 ส 

   ๑๘ 
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ฝ่ำยวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนผักแพววิทยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยสุริยนต์  จันทร์แจ่ม 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นำงนัฐนันท์ อัครพงษ์ภำนนท์ 
นำงสำวนวลอนงค์  น้อยม่ิง 

 

 งำนทะเบียนนักเรียน 
นำงยุวำกร  โข่ก ำนัน 

นำงสำวอัสนี มุกธะวัตร์ 
 

 งำนวัดประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 
นำงสำวอัสนี  มุกธะวัตร์ 
นำงยุวำกร  โข่ก ำนัน 

 

 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

 งำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและ ICT 
นำยนิตินันต์  โพธิ์จิต 

 

 งำนประกนัคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 
 

งำนนิเทศภำยใน 
นำงนัฐนันท์  อัครพงษ์ภำนนท์ 

นำงจุลจิรำ ขันชะลี 
 

งำนพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
นำงสำวปิยพร  พิมพ์บุญมำ 

งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรให้กับ
องค์กรชุมชน 

นำงทิพำภรณ์  ชมบุญ 
 

 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ 
นำงนัฐนันท์  อัครพงษ์ภำนนท์ 
นำงสำวนวลอนงค์  น้อยม่ิง 

 

งำนแนะแนว 
นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

 

งำนส่งเสริมและประสำนงำนศึกษำในระบบ 
นำงสำวอัสนี  มุกธะวัตร์ 

 

 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
นำงณัฐนันท์ อัครพงษ์ภำนนท์ 

รองหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

   ๑๙ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 
หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนผักแพววิทยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยสุริยนต์ จันทร์แจ่ม 

 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 งำนธุรกำร 
นำงสำวสุนิดำ  วัฒนำนุกำร 
นำงสำวนิภำรัตน์  พันธ์ศิริ 

 งำนบุคลำกร 
นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 
นำงสำวนิภำรัตน์  พันธ์ศิริ 

 งำนกำรเงิน/บัญชี 
นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 
นำงสำวนิภำรัตน์  พันธ์ศิริ 

 

 งำนพัสด ุ
นำงสำวปิยพร  พิมพ์บุญมำ 

ok 

 งำนจัดท ำแผนและงบประมำน 
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 
นำงสำวปิยพร  พิมพ์บุญมำ 

 

 งำนระดมทรัพยำกรและลงทุนเพ่ือศึกษำ 
นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 
นำงสำวนิภำรัตน์  พันธ์ศิริ 

 

งำนจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 

นำยสมำน  ศรีใสย์ 
นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 

 

งำนควบคุมภำยใน 
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

นำงหวำนจิต  จันทร์แจ่ม 
นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

รองหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
นำงสำวปิยพร  พิมพ์บุญมำ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   ๒๐ 
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 งำนระเบียบวินัย 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์ ครองยุติ 

นำยมงคล  เมืองฮำม 

 

 

 

 

 

 

 

 งำนป้องกันและแก้ไขยำเสพติด 

นำยมงคล  เมืองฮำม 

นำยนิตินันต์  โพธิ์จิต 

 

 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์ ครองยุติ 

นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

 

 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

นำงทิพำภรณ์  ชมบุญ 

นำยมงคล  เมืองฮำม 

 งำนกิจกรรมนักเรียน 

นำงทิพำภรณ์  ชมบุญ 

นำยมงคล  เมืองฮำม 

 

งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์ ครองยุติ 

นำงพิมพ์สิริ  แสงเขียว 

 

งำนครูที่ปรึกษำ 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์  ครองยุติ 

นำงทิพำภรณ์ ชมบุญ 

 

งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย 

นำยมงคล  เมืองฮำม 

นำยนิตินันต์  โพธิ์จิต 

คณะกรรมกำรบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

นำงสำวรุ่งลำวรรณ์ ครองยุติ 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนผักแพววิทยำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นำยสุริยนต์  จันทร์แจ่ม 

 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

รองหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
นำยมงคล  เมืองฮำม 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
   ๒๑ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรยีนผักแพววิทยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผักแพววิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 งำนอำคำรสถำนที ่
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

นำยนิตินันต์  โพธิ์จิต 

 งำนโสตทัศนศึกษำ 
นำยมงคล  เมืองฮำม 
นำยนิตินันท์  โพธิจิต 

 งำนปรับภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม 
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

นำยนิตินันต์  โพธิจิต 
 
 

 งำนสำธำรณูปโภค 
นำยนิตินันต์  โพธิจิต 

 งำนอนำมัยโรงเรียน 
นำงทิพำภรณ์  ชมบุญ 

งำนรถรับ-ส่งนักเรียน 
นำยนิตินันท์  โพธิจิต 

 

งำนสหกรณ์/งำนโภชนำกำร 
นำงชิยำ  พรหมจันทร์ 

 

งำนพัฒนำระบบ  เครื่องข่ำย   
ข้อมูลสำรสนเทศ 

นำยนิตินันต์  โพธิจิต 
 

งำนประชำสัมพันธ์ 
นำงมงคล  เมืองฮำม 

 

งำนชุมชนสัมพันธ์ 
นำยมงคล  เมืองฮำม 

 

 หัวหน้ำฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 
นำยสมำน  ศรีใสย์ 

 รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
นำยนิตินันต์  โพธิ์จิต 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
  ๒๒ 



๒๓ 
 
 

รำยนำมผู้บริหำรโรงเรียนผักแพววิทยำ จำกอดีต - ปัจจุบัน 

ล ำดับที่ วันที่เริ่มด ำรงต ำแหน่ง ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๑ ๒๕๓๔ - ๒๕๔๐ นายสุเทพ  ณรงค์แสง ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๒ ๒๕๔๑ - ๒๕๕๒ นายยศวัฒน์ พิมพ์รัตนโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ นายอุทัย  ค าโท ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นายธงชัย เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๗ ๒๕๖๐ -ปัจจุบัน นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

ส่วนที่ ๔ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

วิสัยทัศน ์

โรงเรียนผักแพววิทยาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
           ๑. บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
           ๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

เป้ำประสงค์ของโรงเรียน 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ 
๔. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๕. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ 

           ๖. ครูน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๗. ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 
           ๘. มีกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
           ๙. ผู้เรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
           ๑๐. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
           ๑๑. โรงเรียนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๑๒. สถานศึกษาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 

๑๓. สถานศึกษาน าหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๔. ผู้เรียนมีความรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย 



๒๕ 
 
 

ยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. การบริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๒ พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
๑.๓ พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒.๒ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง 
สู่ครูมืออาชีพ 

๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๓.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิชาการ กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ และวิชาชีพ 

๔.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 
 

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปเครือข่าย 
การเรียนรู้ 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
๕.๓ ส่งเสริมการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 
 

ปรัชญำ 

 การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 

อัตลักษณ ์

 รักษ์ความสะอาด  มารยาทงาม 

เอกลักษณ ์

 กิจกรรมดี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนา 
 
 

    
 

       
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 

ข้อมลูนักเรียน 

โรงเรียนผักแพววิทยา ตั้งอยู่ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ เขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน มี ๖ โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  โรงเรียนบ้านเกาะ โรงเรียนบ้าน            
จิกกะลา  โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย  โรงเรียนบ้านจาน 

 จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับชั้น  ดังนี้   
 

ระดับชั น ชั นปี ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษำตอนต้น ม.๑ ๙ ๖ ๑๕ 

ม.๒ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 
ม.๓ ๕ ๑๒ ๑๗ 

รวม ๒๔ ๓๐ ๕๔ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย ม.๔ ๑๒ ๒๖ ๓๘ 

ม.๕ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 
ม.๖ ๑๓ ๑๕ ๒๘ 

รวม ๓๗ ๕๘ ๙๕ 
รวมทั งสิ น ๖๑ ๘๘ ๑๔๙ 

 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๙ ๑๐
๕

๑๒ ๑๓ ๑๓

๖
๑๒ ๑๒

๒๖

๑๗ ๑๕

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผักแพววิทยา

ชาย หญิง



๒๘ 
 
 

ข้อมลูอำคำรสถำนที ่

 

 

 

 

 

 

ที ่ แบบอำคำร 
ลักษณะ
อำคำร 

ปีที่
ก่อสร้ำง 

พื นที่ 
 

สภำพ 
จ ำนวนห้อง ประเภท

เงิน 
เรียน พิเศษ บริกำร 

๑ อาคารเรยีน
เบ็ดเสร็จ ก 

อาคาร ๒ ช้ัน 
๘ ห้องเรียน 

๒๕๓๔ ๑๐.๔๐๖๘ 
ม๒ 

ใช้เป็นอาคาร
เรียนสภาพใช้
งานได ้

๔ - ๔ งปม. 

๒ อาคารเบ็ดเสร็จ 
ข 

อาคาร ๑ ช้ัน  
๕ ห้องเรียน 

๒๕๓๕ ๑๐.๔๐
๔๐.๐ ม๒ 

ใช้เป็นอาคาร
เรียนสภาพ
ปกติ 

๓ - ๒ งปม. 

๓ อาคารเรยีน
เบ็ดเสร็จ ค 

อาคาร ๑ ช้ัน ๒๕๓๕ ๑๕.๕๐ 
๒๔.๐๐ ม๒ 

ใช้เป็นโรง
ฝึกงานและ
ห้องพักครู
สภาพปกต ิ

๑ - ๑ งปม. 

๔ อาคารเรยีน 
๒๑๖ล 
(ปรับปรุง๒๙) 

อาคาร ๓ ช้ัน 
จ านวน ๑๖ 
ห้องเรียน 

๒๕๓๘ ๑๐.๔๐๘๐ 
ม๒ 

ใช้เป็นอาคาร
เรียนห้องพัก
ครู ห้อง
วิชาการ 
สภาพปกต ิ

๑๔ - ๒ งปม. 

๕ อาคารเรยีน 
(มาตรฐาน สน.
ศท. ๓/๑๒ ) 

อาคาร ๓ ช้ัน 
จ านวน ๑๒ 
ห้องเรียน 

๒๕๕๙ ๑๐.๕ x ๓๖ 
ม๒ 

ใช้เป็นอาคาร
เรียนห้องพัก
ครู  
สภาพปกต ิ

๑๒ - - งปม. 

๖ อาคารอเนก 
ประสงค ์
(มาตราฐาน  
สน.ศท. ช้ัน
ลอย)  

อาคาร ๑ ช้ัน ๒๕๕๙ ๒๐ x ๔๕ ม๒ ใช้เป็นอาคาร
เรียน  
สภาพปกต ิ

๑ - - งปม. 



๒๙ 
 

 

แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนผักแพววิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน  พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
รำยวิชำพื นฐำนรวม ๘๘๐(๒๒นก) ๘๘๐(๒๒นก) ๘๘๐(๒๒นก) ๑,๖๔๐(๔๑นก) 
ภาษาไทย ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๒๔๐(๖นก) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๒๔๐(๖นก) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๒๔๐(๖นก) 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐(๔นก) ๑๖๐(๔นก) ๑๖๐(๔นก) ๓๒๐(๘นก) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๑๒๐(๓นก) 
ศิลปศึกษา ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๑๒๐(๓นก) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๘๐(๒นก) ๑๒๐(๓นก) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๒๔๐(๖นก) 
รำยวิชำเพิ่มเติม             รวม ๒๘๐(๗นก) ๒๘๐(๗นก) ๒๘๐(๗นก) ๑,๘๔๐(๔๖นก) 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับเลือก ๑๖๐(๔นก) ๑๖๐(๔นก) ๑๖๐(๔นก) ๑,๔๘๐(๓๗นก) 
รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกเรียน 
ตามความสนใจ 

๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๑๒๐(๓นก) ๓๖๐(๙นก) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                        
รวม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐  
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน    ๑๒๐ 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ ๔๕  ชม. 

    

รำยวิชำพื นฐำน+รำยวิชำ
เพิ่มเติม+กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๑,๒๘๐ชม. ๑,๒๘๐ชม. ๑,๒๘๐ชม. ๓,๘๔๐ชม. 

 



๓๑ 
 

 

ส่วนที่ ๔ สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 

ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

๑. ห้องสมุดโรงเรียนผักแพววิทยา  
๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
๕. ห้องสืบค้นข้อมูล 
๖. ห้องคอมพิวเตอร์  
๗. สวนพฤกษศาสตร์ 
๘. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
ล ำดับที่ ห้อง จ ำนวน 

๑ ห้องสมุด ๑ 
๒ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ๑ 
๔ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๓ 
๕ ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๑ 
๖ ห้องปฏิบัติการงานอาชีพและงานช่าง ๑ 
๗ ห้องแนะแนว ๑ 
๘ ห้องคณิตศาสตร์ ๑ 
๙ ห้องศิลปและนาฏศิลป์ ๑ 
๑๐ ห้องสังคม ๑ 
๑๑ ห้องพยาบาล ๑ 
๑๒ ห้องพัฒนานักเรียน ๑ 
๑๓ ห้อง ICT ๑ 

 รวม ๑๓ 
 

 



๓๒ 
 
 

อำคำรสถำนที่ 

 
ป้ายโรงเรียนผักแพววิทยา 

 
ป้ายยินดีต้อนรับหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 
ฐานพระ 

 
โรงฝึกงาน 

 

อาคาร ๑ 

 

อาคาร ๒ 
  



๓๓ 
 
 
 

 
อาคาร ๓ 

 
 

 
อาคาร ๔ 

 

หอประชุมจอมทอง 

  

โรงอาหาร 

  

 
 
 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 
 

ห้องปฏิบัตกิำร 

 

 



๓๕ 
 
 

ห้องปฏิบัตกิำร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑ ห้องสมดุประชาชน อ าเภอกันทรารมย์ 
๒ วัดบ้านจาน 
๓ วัดบ้านผักแพว 
๔ องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว 
๕ สวนแก้วมังกร บ้านเกาะ 
๖ ตลาดอ าเภอกันทรารมย์ 
๗ สวนพริก บ้านสวนอ้อย 
๘ วัดบ้านหนองขุน 
๙ วัดบ้านบกบ่างถ่อน 

๑๐ ศาลหลักเมือง   อ าเภอกันทรารมย์ 
๑๑ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
๑๒ สวนสตรอเบอร์รี 
๑๓ ภูทอก จ.เลย 
๑๔ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองเลย) 
๑๕ ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๖ อุทยานแห่งชาติภูจอง  จ.อุบลราชธานี 
๑๗ สวนสัตว์ จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 
 

ส่วนที่ ๕ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ระดับชั น 

คะแนนเฉลี่ยรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม
ย้อนหลัง  

๑ ปี 
ปี ๒๕๕๙ 

 

ผลต่ำง
คะแนน  
๒ ปี 

กำรศึกษำ 
 
 

ภำษำ 
ไทย 

สังคม 
ศึกษำ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

คณิต 
ศำสตร์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ม.๓ ๔๒.๗๕ - ๒๖.๗๕ ๒๒.๐๐ ๒๙.๒๕ ๓๐.๑๙ ๓๓.๙๒ -๓.๗๓ 

ม.๖ ๓๙.๐๐ ๒๘.๔๓ ๑๘.๗๕ ๑๖.๗๙ ๒๔.๓๒ ๒๕.๔๖ ๒๘.๗๙ -๓.๓๓ 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

๔๒.๗๕

๒๖.๗๕
๒๒.๐๐

๒๙.๒๕

๓๙.๐๐

๒๘.๔๓

๑๘.๗๕ ๑๖.๗๙

๒๔.๓๒

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ม.๓ ม.๖



๓๙ 
 
 

ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป้ำหมำย 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

เฉลี่ย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย ๗๕ ๗๐.๗๖ ๗๐.๓๓ ๗๗.๙๓ ๖๕.๗๑ ๖๙.๗๑ ๖๒.๕๐ ๖๙.๔๙ 

คณิตศาสตร์ ๗๕ ๕๐.๘๙ ๕๑.๙๙ ๕๓.๓๒ ๔๓.๔๙ ๔๐.๒๖ ๔๓.๐๘ ๔๗.๑๗ 

วิทยาศาสตร์ ๗๕ ๕๔.๐๖ ๕๖.๖๕ ๗๙.๓๐ ๗๑.๙๙ ๗๐.๒๖ ๖๙.๙๔ ๖๗.๐๓ 

สังคมศึกษาฯ ๗๕ ๘๒.๑๔ ๘๐.๘๑ ๘๙.๙๓ ๘๖.๗๓ ๘๖.๑๕ ๘๙.๔๓ ๘๕.๘๗ 

สุขศึกษาฯ ๗๕ ๗๙.๒๔ ๖๖.๑๑ ๘๑.๔๕ ๗๓.๐๘ ๘๔.๗๘ ๗๔.๓๓ ๗๖.๕๐ 

ศิลปะ ๗๕ ๖๖.๒๙ ๕๕.๔๑ ๘๗.๑๑ ๖๒.๗๔ ๖๕.๑๔ ๘๓.๙๓ ๗๐.๑๐ 

การงานอาชีพฯ ๗๕ ๘๓.๖๓ ๗๐.๒๗ ๗๖.๕๖ ๗๒.๙๙ ๙๔.๒๓ ๐.๐๐ ๖๖.๒๘ 

ภาษาอังกฤษ ๗๕ ๕๖.๒๕ ๖๓.๔๑ ๕๕.๔๗ ๕๕.๔๙ ๕๖.๒๕ ๖๔.๗๓ ๕๘.๖๐ 

รวมเฉลี่ย ๖๗.๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 
 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ระดับชั น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔ ๙ ๖๔.๒๙ ๕ ๗.๗๘ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐ ๑๓ ๖๕.๐๐ ๗ ๑๐.๗๗ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖ ๙ ๕๖.๒๕ ๗ ๑๒.๔๔ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๗ ๒๑ ๗๗.๗๘ ๖ ๗.๗๑ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ ๘ ๑๑.๕๖ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๘ ๑๙ ๖๗.๘๖ ๙ ๑๓.๒๖ - - - - 

รวม ๑๓๑ ๘๙ ๔๒  - - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๖๗.๙๔ ๓๒.๐๖  - - 

 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ระดับชั น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๓ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐ ๙ ๔๕.๐๐ ๔ ๒๐.๐๐ ๗ ๓๕.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖ ๙ ๕๖.๒๕ ๗ ๔๓.๗๕ ๐ ๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๗ ๑๗ ๖๒.๙๖ ๖ ๒๒.๒๒ ๔ ๑๔.๘๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๖ ๑๓ ๕๐.๐๐ ๑๓ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๘ ๑๗ ๖๐.๗๑ ๑๑ ๓๙.๒๙ ๐ ๐.๐๐ - - 

รวม ๑๓๑ ๖๕ ๕๒ ๑๔ - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๖๒ ๓๙.๖๙ ๑๐.๖๙ - 

  

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนผักแพววิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 ตามที่โรงเรียนผักแพววิทยา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ             
ตามาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี  ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 

สรุปผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรสภาพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ    

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

๔.๐๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

 

 

 



๔๒ 
 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี  ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 

สรุปผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ    

มาตรฐานที่  ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่
ประชาคมอาเซียน 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้น 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่ำเฉลี่ยรวม ๔.๖๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

 

  
 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ  ๔.๔๔ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

กำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป       ใช่  ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า ๑๒มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่ำ ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวม  ได้   ไม่ได้  
มำตรฐำนคุณภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔๓ 
 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ชั น 
จ ำนวนนักเรียนทั งหมด จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ร้อยละของนักเรียน 

ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๑๒ ๑๗ ๕ ๑๒ ๑๗ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๑๐๐ 

รวม ๑๘ ๒๗ ๔๕ ๑๘ ๒๗ ๔๕ ๑๐๐ 
 

      

   

 



๔๔ 
 
 

ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

สรุปเหรียญรำงวัล กีฬำนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งท่ี ๑๐ ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนผักแพววิทยำ 
 

เหรียญ ประเภทกีฬำ รุ่นอำยุ ชื่อนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน 
ทอง เปตอง หญิงคู่ ๑๔ ปี เด็กหญิงคุลิกา พิมาน  นางนัฐนันท์  

อัครพงษภานนท์  
  เปตอง หญิงคู่ ๑๔ ปี เด็กหญิงมาริษา ชุมปรา  นางนัฐนันท์  

อัครพงษภานนท์  
เงิน กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก

หญิง 
๑๖ ปี เด็กหญิงเกียรตินรินทร์ 

ท่อนทอง  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ  

เงิน เปตอง หญิงเดี่ยว ๑๔ ปี เด็กหญิงรมย์นลิน  
กุโพธิ์ 

นางนัฐนันท์  
อัครพงษ์ภานนท์  

ทองแดง แบดมินตัน ชายเดี่ยว ๑๖ ปี เด็กชายเจษฎา  
วงศ์พรม  

นางหวานจิต  
จันทร์แจ่ม  

ทองแดง เปตอง ชายคู่ ๑๒ ปี เด็กชายวิรุต รัชนา  นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  
  เปตอง ชายคู่ ๑๒ ปี เด็กชายพีรพัฒน์ 

เกตุการณ์  
นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  

ทองแดง หมากฮอสไทย  
บุคคลหญิง 

๑๔ ปี เด็กหญิงช่อผกา  
ชุติมาพาณิชย์  

นางสาวนวลอนงค์ น้อยมิ่ง  

ทองแดง เทเบิลเทนนิส  
หญิงคู่ 

๑๖ ปี เด็กหญิงอาทิตยา โสสา  นางชิยา พรมจันทร์  

  เทเบิลเทนนิส  
หญิงคู่ 

๑๖ ปี เด็กหญิงนริศรา แก้วมาศ  นางชิยา พรมจันทร์  

ทองแดง เทเบิลเทนนิส  
หญิงเดี่ยว 

๑๖ ปี นางสาวชัชฎา เพียซ้าย  นางสาวปิยพร พิมพ์บุญมา  
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๔๕ 
 

 
สรุปเหรียญรำงวัล ทักษะวิช ำกำรนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งที่ ๑๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนผักแพววิทยำ 
 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั น) กลุ่มสำระ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
ทอง เขียนภาพจากหัวข้อที่ก าหนด  

(สีโปสเตอร์) (ม.๑ - ๓) 
ศิลปะ เด็กหญิงอารียา ระยับ

ศร ี

นางชิยา พรมจันทร์  

ทอง การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  
(ม.๔ - ๖) 

ต่างประเทศ นายอนุวัฒน์ ภาวัน  นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์  

      นางสาวช่อทิพย์ รู้รอบ  นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์  
ทอง การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

(ม.๑ - ๓) 
ต่างประเทศ เด็กหญิงมาริษา ชุมปรา  นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์  

ทอง การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(ม.๔ - ๖) 

ต่างประเทศ นางสาวสุพรรษา ข่าย
ทอง  

นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  

ทอง คิดเลขเร็ว (ม.๔ - ๖) คณิตศาสตร์ นายณัฐกิตติ์ พิมาร  นางสาวนวลอนงค์  
น้อยม่ิง  

ทอง แกะสลักผักผลไม้ (ม.๑ - ๒) การงาน
อาชีพ 

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหล่า
พักสาน  

นางหวานจิต จันทร์แจ่ม  

      เด็กชายศักดินา หลวง
รักษา  

นางหวานจิต จันทร์แจ่ม  

      เด็กหญิงบัณฑิตา 
ใยหงษ์  

นางหวานจิต จันทร์แจ่ม  

ทอง แกะสลักผักผลไม้ (ม.๔ - ๕) การงาน
อาชีพ 

นางสาวศิริวรรณ  
ช่างแก้ว  

นางหวานจิต จันทรแ์จ่ม  

      นางสาวอรทัย  
ช่างแก้ว  

นางหวานจิต จันทร์แจ่ม  

      นางสาวนริศรา แก้ว
มาศ  

นางหวานจิต จันทร์แจ่ม  

ทอง ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.๔ - ๕) คอมพิวเตอร์ นางสาวสุริตา  
สายแคน  

นายนิตินันต์ โพธิ์จิต  

ทอง ตอบปัญหาด้านสุขภาพ  
(ม.๔ - ๖) 

สุขศึกษาฯ นางสาวจิรประภา โพธิ  นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

      นางสาวคันธมาศ  
อสิพงษ์  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  
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๔๖ 
 
 

สรุปเหรียญรำงวัล ทกัษะวิช ำกำรนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งท่ี ๑๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
โรงเรียนผักแพววิทยำ (ต่อ) 

 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั น) กลุ่มสำระ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.๑ - ๒) วิทยาศาสตร์ เด็กชายอภิชาติ  

สุดศรี  
นายนิตินันต์ โพธิ์จิต  

      เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุกรรณ์  นางจุลจิรา ขันชะลี  
      เด็กชายวิรุต รัชนา  นายมงคล เมืองฮาม  

ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.๔ - ๕) วิทยาศาสตร์ นางสาวเกียรตินรินทร์ ท่อน
ทอง  

นางยุวากร โข่ก านัน  

      นายอิทธิโชติ  
แสวงบุญ 

นายนิตินันต์ โพธิ์จิต  

      นางสาวชัชฎาภรณ์ เพียซ้าย  นางสาวนวลอนงค์  
น้อยม่ิง  

ทอง สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์  
(ม.๑ - ๓) 

วิทยาศาสตร์ เด็กชายอรรถชัย วรรณทวี  นางจุลจิรา ขันชะลี  

      เด็กชายเมธา แจ้งมณี  นางจุลจิรา ขันชะลี  
      เด็กชายธนากร  

พรมจันทร์  
 

ทอง มารยาทไทย (ม.๑ - ๓) สังคมศึกษา เด็กหญิงดารุณี  
พงษ์นาม  

นางทิพาภรณ์ ชมบุญ  

      เด็กชายเจษฎา  
วงศ์พรม  

นายมงคล เมืองฮาม  

ทอง มารยาทไทย (ม.๔ - ๖) สังคมศึกษา นายกิตติคุณ  
วรรณทวี  

นางทิพาภรณ์ ชมบุญ  

      นางสาวลินลดา  
ห่วงเพ็ชร  

นายมงคล เมืองฮาม  

ทอง สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ  
(ม.๑ - ๓) 

สังคมศึกษา เด็กหญิงศศิกานต์ งามสุข  นางทิพาภรณ์ ชมบุญ  

      เด็กหญิงดวงมณี วันทา  นางทิพาภรณ์ ชมบุญ  

      เด็กหญิงชนิกานต์ บุญรัตน์  นางทิพาภรณ์ ชมบุญ  

      เด็กหญิงสุพิญญารัตน์ หอม
เย็น  

นายมงคล เมืองฮาม  

      เด็กหญิงสุธาสินี พนม  นายมงคล เมืองฮาม  
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๔๗ 
 
 

สรุปเหรียญรำงวัล ทักษะวิช ำกำรนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งท่ี ๑๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
โรงเรียนผักแพววิทยำ (ต่อ) 

 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั น) กลุ่มสำระ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
เงิน วาดภาพระบายสี (สีน้ า)  

(ม.๑ - ๒) 
ศิลปะ เด็กหญิงอมรลักขณา บุญ

ช่วย 

นางชิยา พรมจันทร์  

      เด็กหญิงอรัญญา ทองงาม  นางชิยา พรมจันทร์  
เงิน วาดภาพระบายสี (สีน้ า) (ม.๔ - 

๕) 
ศิลปะ นางสาวสุดาพร  

พันธ์ผา  

นางชิยา พรมจันทร์  

      นางสาวกฤติมา  
บัวแก้ว  

นางชิยา พรมจันทร์  

เงิน เขียนภาพจากหัวข้อที่ก าหนด  
(สีโปสเตอร์) (ม.๔ - ๖) 

ศิลปะ นางสาวกนกวรรณ ป้องภา  นางชิยา พรมจันทร์  

เงิน การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  
(ม.๑ - ๓) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงหทัยรัตน์ นาค
ละออ  

นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  

      เด็กหญิงรมนลินย์  
กุโพธิ์  

นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  

เงิน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(Crossword Game) (ม.๑ - 
๓) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงคุลิกา พิมาน  นางสาวนิภารัตน์ พันธ์ศิริ  

      เด็กหญิงภูสุดา  
วรภาพ 

นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์  

เงิน เดาะตะกร้อ (ชาย) (ม.๑ - ๒) สุขศึกษาฯ เด็กชายภูวดล  
สร้อยเสนา  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.๑ - 
๓) 

สุขศึกษาฯ เด็กหญิงมาริษา ชุมปรา  นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

      เด็กหญิงวรางคณา กาหลง  นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

เงิน โครงงานสุขภาพ (ม.๔ - ๕) สุขศึกษาฯ นางสาวพิมภินันต์ สุดใจ  นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

      นางสาวเจนจิรา  
พาวัน  

นางยุวากร โข่ก านัน  

      นางสาวสุภาวดี  
จันทร์สาขะ  

นางยุวากร โข่ก านัน  
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๔๘ 
 
 

สรุปเหรียญรำงวัล ทักษะวิช ำกำรนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งท่ี ๑๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
โรงเรียนผักแพววิทยำ (ต่อ) 

 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั น) กลุ่มสำระ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
เงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

(ม.๑ - ๒) 
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอรทัย  

นามโคตร  

นางจุลจิรา ขันชะลี  

      เด็กหญิง 
กัญญานัฐ วิงวัน  

นางยุวากร โข่ก านัน  

      เด็กหญิงนภัสวรรณ 
แก้วค า  

นางจุลจิรา ขันชะลี  

เงิน คัดลายมือ (ม.๑ - ๒) ภาษาไทย เด็กชายพีรพล  
ศรีแดด  

นางสาวปิยพร  
พิมพ์บุญมา  

เงิน คัดลายมือ (ม.๔ - ๕) ภาษาไทย นางสาวพัชรีภรณ์ 
ราชทวี  

นางสาวปิยพร  
พิมพ์บุญมา  

ทองแดง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ม.๔ - ๖) ศิลปะ นางสาวอาทิตยา  
โสสา 

นางชิยา พรมจันทร์  

ทองแดง สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bees) (ม.๔ - ๖) 

ต่างประเทศ นายชัยนันท์  
พันธ์ผา  

นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์  

ทองแดง Sudoku (ม.๔ - ๖) คณิตศาสตร์ นางสาววิลาวัณย์  
เยรัมย์ 

นางสาวนวลอนงค์  
น้อยม่ิง  

ทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.๑ - ๒) คอมพิวเตอร์ เด็กชายนพรัตน์  
ดีภักดิ ์

นายนิตินันต์ โพธิ์จิต  

ทองแดง อันเดอร์วอล์เลย์บอล (หญิง)  
(ม.๔ - ๕) 

สุขศึกษาฯ นางสาวอารียา  
นามโคตร  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

      นางสาวกุลนัฐ  
ชาติมนตรี  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

      นางสาวสุพรรษา 
ข่ายทอง  

นางสาวรุ่งลาวรรณ์  
ครองยุติ  

ทองแดง ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.๑ - ๓) สังคมศึกษา
ฯ 

เด็กหญิงวัลภา 
พิมพ์สมาน 

นายมงคล เมืองฮาม 

      เด็กหญิงพรชิตา 
บุญรัตน์ 

นางทิพาภรณ์ ชมบุญ 

ทองแดง เปิดพจนานุกรม (ม.๔ - ๖) ภาษาไทย นางสาวจันราทิพย์ 
แซ่ลุย 

นางสาวปิยพร  
พิมพ์บุญมา 

      นางสาวพลอย  
หัตจรวย 

นางสาวปิยพร  
พิมพ์บุญมา 
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๔๙ 
 
 

สรุปเหรียญรำงวัล ทักษะวิช ำกำรนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั งท่ี ๑๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
โรงเรียนผักแพววิทยำ (ต่อ) 

 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั น) กลุ่มสำระ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
ทองแดง จรวดขวดน้ า (ประเภทยิงไกล)  

(ม.๑ - ๖) 
วิทยาศาสตร์ เด็กชายธนากร พรมจันทร์  นางจุลจิรา ขันชะลี  

      เด็กชายเจษฎา  
วงศ์พรม  

นางจุลจิรา ขันชะลี  

      เด็กชายศักดิ์ชัย  
ศรีเมือง  

นายนิติินันต์ โพธิ์จิต  

      เด็กชายมานพ แหยมแก้ว  นายนิติินันต์ โพธิ์จิต  

      เด็กชายทองพูน จันทร์ศรี  นางจุลจิรา ขันชะลี  
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๕๐ 
 
 

กำรแข่งขันทักษะบุกเบิก วันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำต ิ
 

ที ่ รำงวัล รำยกำร ชื่อนักเรียน 
๑ รองชนะเลิศ  

อันดับที่ ๑ 
ทักษะบุกเบิก  
“การท าโมเดล หอคอย๔ เสา” 

๑. เด็กชายเจษฎา  วงษ์พรม 
๒. เด็กชายสหชาติ  ปราบภัย 
๓. เด็กชายสิทธิพงษ์  เหล่าพักสาน 
๔. เด็กชายภูวดล  สร้อยเสนา 
๕. เด็กชายพีรพล  ศรีแดด 

 
สัปดำห์วิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ 

 

ที ่ รำงวัล รำยกำร ชื่อนักเรียน 
๑ ชนะเลิศ สุดยอดยุวบรรณารักษ์ ๑. น.ส.ชัชฎาภรณ์  เพียซ้าย 

๒. น.ส.กนกพิชญ์  บัวแก้ว  
๓. น.ส.กฤติมา  บัวแก้ว 

๒ ชนะเลิศ สวนถาดแบบชื้น  ช่วงชั้นที่  ๔ ๑. น.ส. อาริยา  นามโคตร  
๒. น.ส. อาทิตยา  สายสี 

๓ รองชนะเลิศ  
อันดับ ๒ 

สะพานไม้ไอศกรีม ช่วงชั้นที่ ๔ ๑. นายอาทิตย์  มาเขียว 
๒. นายยศพร  อินอุ่นโชติ 
๓. นายอรรถพล  นามโคตร 

 

    
 

     
 



๕๑ 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
ภาพท่ี ๑ บรรยากาศวันไหว้ครู 

 
ภาพท่ี ๒ บรรยากาศวันไหว้ครู 

 
ภาพท่ี ๓ บรรยากาศวันไหว้ครู 



๕๓ 
 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่

 
ภาพท่ี ๑ บรรยากาศวันสุนทรภู่ 

 
ภาพท่ี ๒ บรรยากาศวันสุนทรภู่ 

 
ภาพท่ี ๓ บรรยากาศวันสุนทรภู่ 



๕๔ 
 

 
พิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๖ 

 
ภาพท่ี ๑ บรรยากาศพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๖ 

 
ภาพท่ี ๒ บรรยากาศพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๖ 

 
ภาพท่ี ๓ บรรยากาศพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๖ 



๕๕ 
 

 
กีฬำนักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ครั งที่ ๑๐ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๑ บรรยากาศกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
ภาพท่ี ๒ บรรยากาศกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
ภาพท่ี ๓ บรรยากาศกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 



๕๖ 
 

 
ศึกษำดูงำนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศการศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศการศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศการศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง 

 



๕๗ 
 

 
สอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๑ บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๒ บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๓ บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 



๕๘ 
 

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 



๕๙ 
 

 

วันแม่แห่งชำติ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศวันแม่แห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศวันแม่แห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศวันแม่แห่งชาติ 

 



๖๐ 
 

 
กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 



๖๑ 
 

 

พิธีวำงพวงมำลำ วันปิยะมหำรำช 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 

 



๖๒ 
 

 

พิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 



๖๓ 
 

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 



๖๔ 
 

 
กิจกรรมวันคริสต์มำส และวันขึ นปีใหม ่

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 

 



๖๕ 
 

 

กีฬำภำยใน 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศกีฬาภายใน โรงเรียนผักแพววิทยา 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศกีฬาภายใน โรงเรียนผักแพววิทยา 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศกีฬาภายใน โรงเรียนผักแพววิทยา 

 



๖๖ 
 

 

กิจกรรมวิ่งมินิมำรำธอน ต้ำนยำเสพติด 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศวิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด 

  

ภาพที่ ๒ บรรยากาศวิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศวิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด 

 



๖๗ 
 

 
โครงกำรอบรมพื นฐำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศการอบรมพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศการอบรมพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศการอบรมพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 



๖๘ 
 

 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มกันทรำเมืองศรี 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มกันทราเมืองศรี 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มกันทราเมืองศรี 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มกันทราเมืองศรี 

 



๖๙ 
 

 

กิจกรรมค่ำยควำมรู้ พ่ีสู่น้อง 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศกิจกรรมค่ายความรู้ พี่สู่น้อง 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศกิจกรรมค่ายความรู้ พี่สู่น้อง 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศกิจกรรมค่ายความรู้ พี่สู่น้อง 

 



๗๐ 
 

 

กิจกรรมเขำ้ค่ำยพักแรมลูกเสือ ยุวกำชำด 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

 



๗๑ 
 

 

ทัศนศึกษำนอกสถำนที่ จ.เลย 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.เลย 

  

 

ภาพที่ ๒ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.เลย 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.เลย 

 



๗๒ 
 

 

ทัศนศึกษำนอกสถำนที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลรำชธำนี 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 

 



๗๓ 
 

 

พิธีมอบประกำศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 

 



๗๔ 
 

 

โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย ในผู้สูงอำยุ 

 
ภาพที่ ๑ บรรยากาศการออกก าลังกาย ในผู้สูงอายุ 

 
ภาพที่ ๒ บรรยากาศการออกก าลังกาย ในผู้สูงอายุ 

 
ภาพที่ ๓ บรรยากาศการออกก าลังกาย ในผู้สูงอายุ 

 



๗๕ 
 

 
คณะผู้จัดท ำ 

คณะที่ปรึกษำ 
๑. นายอุทัย   ชนะวงค์             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายสุริยนต์   จันทร์แจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา 

 
คณะท ำงำน 

๑. นางนัฐนันท์   อัครพงษ์ภานนท์   ประธานกรรมการ 
๒. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม   กรรมการ 
๓. นายสมาน  ศรีใสย์    กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งลาวรรณ ์ ครองยุติ    กรรมการ 
๕. นางทิพาภรณ์   ชมบุญ    กรรมการ 
๖. นางชิยา  พรมจันทร์   กรรมการ 
๗. นางสาวอัสนี   มุกธะวัตร์   กรรมการ 
๘. นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา   กรรมการ 
๙. นางสาวนิภารัตน ์ พันธ์ศิริ    กรรมการ 
๑๐. นายมงคล  เมืองฮาม   กรรมการ 
๑๑. นางยุวากร  โข่ก านัน    กรรมการ 
๑๒. นางจุลจิรา  ขันชะลี    กรรมการ 
๑๓. นางสาวนวลอนงค์ น้อยมิ่ง    กรรมการ 
๑๔. นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายนิตินันต์  โพธิ์จิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 


