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ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  มีพ้ืนที่ ๙๐  ไร่  ๑  

งาน ๕๓  ตารางวา ตั้งอยู่ที่๑๔๔  ต าบลปราสาท  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดท าการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  มีนักเรียนหญิง  ๑๗  คน  นักเรียนชาย  
๓๒  คน รวม  ๔๙  คน  โดยใช้   อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานที่เรียน
ชั่วคราว  และมีนายรบ   เยียรพันธ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอบ้านกรวดรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  การ
จัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยู่ภายใต้การด าเนินการของ  นายสถิตย์  อินทรสอน  นายอ าเภอบ้านกรวด ขณะนั้น      
  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  จังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์  ครูโท    
โรงเรียนล าปลายมาศ  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่    

วันที่   ๒๒    พฤษภาคม   ๒๕๑๖    ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
วันที่  ๑   ตุลาคม     ๒๕๑๖   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์   พานิชพิบูลย์   ด ารง

ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีการปฏิรูปการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนย้ายไป
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์   เขต  ๒   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
๔๑  คน  เป็นชาย  ๑๒  คน  หญิง  ๒๙  คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ศูนย์อนุรักษ์มวยไทยโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร  

วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  โรงเรียนย้ายไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ี 
๓๒   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปัจจุบัน นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีพื้นที่บริเวณทั้งหมด   ๙๐ ไร่   ๑ งาน  ๕๓ ตารางวา 
  ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน 
  ทิศใต้  ติดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ 
  ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน) 
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง   ช่วงระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์ ครูใหญ่    ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๕   -   ๒๒ ก.ย. ๒๕๒๕ 
นายบุญเหลือ  ทรงประโคน อาจารย์ใหญ่  ๑   ก.ย. ๒๕๒๕    -    ๑  ก.ค. ๒๕๓๒ 
นางละออ      จองอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑   ก.ค. ๒๕๓๒    -   ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๓ 
นายนิคม    เจริญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ๘   พ.ย. ๒๕๓๓    -    ๑  ต.ค. ๒๕๓๖ 
นายสมศักดิ์  สุนทรสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๒ พ.ย. ๒๕๓๖   -   ๘ ม.ค. ๒๕๔๒ 
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นายพิรุฬห์    สวัสดิ์รัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๘ ม.ค. ๒๕๔๒    -   ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๒ 
นายเพท      วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๕  ก.ย. ๒๕๔๒    -   ๓๐  ก.ย. ๒๕๔๖ 
นายพิทยา     ไชยมงคล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๒๒ ธ.ค.  ๒๕๔๖  -   ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙
นายสราวุธ    ทรงประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙  -   ๙ พ.ย. ๒๕๕๔ 
นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒๒ พ.ย.  ๒๕๕๔  -    ปัจจุบัน 
 
เกียรติภูมิของโรงเรียน 

๑๙    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๑   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จพร้อมด้วยนักเรียน
นายร้อย  จปร.  เยี่ยมชมวัตถุโบราณเครื่องเคลือบดินเผาพันปีภายในห้องวัฒนธรรมของโรงเรียน 

ปี  พ.ศ.๒๕๔๔    ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ   
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  เข้าสู่โครงการ  ๑  อ าเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน ของระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๗  เข้าสู่โครงการ  โรงเรียนภูมิปัญญาของชุมชน ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๙  

โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นต้นแบบ  ๑  อ าเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน 
ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒   
๑  เมษายน  ๒๕๕๐   โรงเรียนเปิดท าการ  พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบอ าเภอบ้านกรวด 

       ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒   
       ปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และ เป็นตัวแทนเพ่ือเข้าแข่งขันระดับ
ภาค 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑ ระดับประเทศ จากโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดบัประเทศ  จากโครงการธนาคารขยะ 
รี ไซเคิล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกเป็น 
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียน  จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
   โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
           โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
           โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

                        โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔    โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่ 

                     โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด   
            โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิลในโรงเรียน 

          โรงเรียนได้เข้ารอบ๑ ใน ๒๐ โรงเรียนทั่วประเทศโครงการลด 



 

             
 

๕     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

เมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๗ 
            โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดรักการอ่านระดับดีเยี่ยม  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล ใน
โรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
   โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ ระดับจังหวัด ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
   โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖       โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ 
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
   โรงเรียนได้รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ระดับดีเยี่ยม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดีเพ่ือสร้างความดีพ้ืนฐาน
สากล ๕ ประการ ระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ รับ
โล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมห้องสมุดมุมหนังสือและกิจกรรม
รักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗        โรงเรียน  ได้รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท มัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับกลุ่มจังหวัด 
    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น  ประเภทใน
สถานศึกษา 
   โรงเรียนได้รางวัลห้องสมุดรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 

  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล  
ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทใน
สถานศกึษา 
   โรงเรียนได้รางวัลห้องสมุดรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 

  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล 
 ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

             
 

๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี๒๕๕๘ 
   โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 1.72 
   โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.25
ระดับประเทศ และโล่รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
 

๗
 

    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

ภารกิจสถานศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔(๒) มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ 

๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตาม
วงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการเพ่ือเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

  สถานศึกษาและส่วนราชการตามาตรา ๓๔(๒) จะให้มีรองผู้อ านวย หรือรองส่วนราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติ
ราชการก็ได้ 



 

             
 

๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓๙      สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจ
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการนั้น สังกัดเป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐       การจัดการศึกษา จ้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรอ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



 

             
 

๙     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๑๐       การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า
เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่
เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ๒๒    การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 ๒๔   การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

   ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  ๑.จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ฯลฯ 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 

ตามแบบ STEP  มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat)   ดังนี้ 
ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 

๑. ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
(Social & 
Cultural)  

๑. ชุมชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ในชุมชนมีแหล่งอบายมุขและสถานที่ ที่นักเรียนไปมั่วสุมท าให้มี
ปัญหาทางด้านการเรียน และมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ 
๓. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและประสานงาน
กับโรงเรียนในทุกด้าน ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ 
๕. ชุมชนมีสื่อและค่านิยมที่ไม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อการพัฒนา
นักเรียนทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
๖. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ท าให้มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology) 

๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๒. เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนท าให้นักเรียนเกิดการ
เลียนแบบ มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน และค่านิยมในการบริโภคท่ี
ไม่เหมาะสม 

  
 

๓. ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนยังขาดวินัยในการใช้เงิน มีผลให้ใช้จ่ายไม่ประหยัด  
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ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
 ๓. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีผลต่อการสนับสนุน

นักเรียนได้ไม่เต็มที่ 
  

๔. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Political & 
Legal) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลท าให้โรงเรียนส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
๒. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. การเปลี่ยนคณะรัฐบาล ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)  ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๑.ด้านโครงสร้าง
และนโยบายการ
บริหาร 
(Structure & 
Policy) 
 
 

๑. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ท าให้การจัดการบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผล และน าผลมาใช้ใน
การวางแผน ยังไม่ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒. ด้านการ
บริการและ
ผลผลิต 
(Service & 
Products) 

๑. การบริการด้านสาธารณูปโภคเช่น น้ าดื่ม  ที่นั่งในโรงอาหาร ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒. โรงเรียนมีมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
๓. นักเรียนส่วนมากใช้จ่ายและบริโภคสินค้าที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในวัยเรียน 
๔. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบางส่วนไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
๕. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
๖.นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย  การปฏิบัติตัวที่ดีในสังคมและ
ขาดความรู้ด้านวัฒนธรรม 
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๓. ด้านครูและ
บุคลากร(Man) 

๑. ครูส่วนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง 
เป็นครูมืออาชีพ ท าให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ครูบางส่วนขาดการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ท าให้นักเรียนมีภาระงานและค่าใช้จ่ายมาก 
๓. ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกังศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๔. ครูบางส่วน   ขาดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๔. ด้านการเงิน
(Money) 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการระดมทรัพยากร 
ท าให้มีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ สะดวกรวดเร็วท าให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บางอย่าง ขาดความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
๔. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕. ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 
(Materials)  

๑.โรงเรียนมีอาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส าหรับบริการ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ขาดระบบการเก็บรักษาดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่างรัดกุม ท าให้ใช้
งบประมาณจัดซื้อมากเกินความจ าเป็น 
๓. อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่นโรงอาหาร ไม่เพียงพอ 
๔. วัสดุ อุปกรณ์ (ในห้องเรียน) มีประสิทธิภาพและทันสมัย ท าให้
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. อุปกรณ์เทคโนโลยี( ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ) หมดอายุ
การใช้งาน ท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่เต็มศักยภาพ 
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๖. ด้านการ
บริหารจัดการ 
(Management) 

๑.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนน้อย 
๒. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการ
บริหารน้อย 
๓. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการได้ครอบคลุมตามนโยบายของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. การมอบหมายงาน กระจายงานให้กับบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
๕. การก ากับติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ด าเนินการขาดความต่อเนื่อง 
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หัวหน้างานวิชาการ ๑ หัวหน้างานวิชาการ ๒ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ฯ 
๑. งานพัฒนาหลักสูตร 
๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. งานจัดการเรียนการสอน 
๔. งานทะเบียนวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
๕. งานรับนักเรียน 
๖. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. งานส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 
๘. งานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
๙. งานพัฒนาหลักสูตร ปวช. 
๑๐. งานนิเทศการศึกษา 
๑๑. งานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑๒. งานจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) 
๑๓. การจัดการศึกษาทางเลือก 
๑๔. การจัดการศึกษานักเรียนเรียน
ร่วม 
๑๕. การประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 

๑๒. งานระบบประกัน
คุณภาพ 
๑๓. งานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. งานสารสนเทศ 
งานวิจัยพัฒนาการศึกษา 
๑๕. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 
๑๖. งานห้องสมุด 
๕. งานแหล่งเรียนรู้ 
๑๗.งานแนะแนว 
๑๘. งานส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
๑๙. งานศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียนในฝัน 
 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๒. งานเจ้าหน้าที่แผนงาน
ประจ า 
   ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓. งานจัดองค์กร  
๔. งานค านวณต้นทุนผลผลิต 
๕. งานควบคุมภายใน 
๖. งานจัดของบประมาณ 
๗. การประเมินผลการ
ด าเนินงานนโยบายและ
แผนงาน 
 

๙. งานบริหารการเงิน 
๑๐. งานบริหารบัญชี 
๑๑. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๑๒. งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจ า
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๗. งานสวัสดิการส าหรับครู
บุคลากรและนักเรียน 
๘. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๙.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๑๐. การประเมินผลการ
ด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
 
 
 

๑. งานบริหารบุคคล 
๒. หัวทะเบียน/สถิติข้าราชการ
ครู 
๓. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๔. งานพิธีการและบุคลากร
สัมพันธ์ 
๕. งานรักษาความปลอดภัย 
๖. งานพยาบาล 
๗. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 
๘. งานพัฒนาบุคลากร 
๙. การประเมินผลการ
ด าเนินงานบุคคล 
 
 

๑๐. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและประสาน
องค์กรเครือข่าย 
๒. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองฯ 
๓. งานบ้านพักครูและบุคลากร 
๔. การประเมินผลการด าเนินงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

๑. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓. งานคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
๔. งานธนาคารความดี 
๕. งานสารวัตรนักเรียนและ
ระเบียบวินัยจราจร 
๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๗. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๘. งานระดับชั้น 
๙. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เอสด์และเพศศึกษา 
๑๐. งานพัสดุฝ่าย 
๑๑. การประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 
 

๑๑. งานบริงานอาคารสถานที่และ
นักการภารโรง 
๑๒. งานศูนย์อาหารและโภชนาการ 
๑๓. งานเวรพื้นที่บริการ 
๑๔. งานจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 
 ๑๕. งานยานพาหนะ 
๑๖. การประเมินผลการด าเนินงาน
บริหารอาคารสถานที่ 
 

แผนภมูิการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล การบริหารงานทัว่ไป 

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าธุรการ   
๑. งานธุรการ    
๒. งานสารบรรณ                        
๓. งานค ารับรองปฏิบัติราชการ                     
๔. งานปฏิคมโรงเรียน                                                         

ส านกังานเลขานกุารฯ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานบคุคล 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

๑. โครงการธนาคารโรงเรียน        ๖. โครงการศนูย์อนรัุกษ์มวยไทยและนวดแผน 
๒. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล     ๗. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง     ๘. โครงการสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ 
๔. โครงการพิพิธภณัฑ์             ๙. โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕. โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

งานโครงการพิเศษ 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ชื่อ   -  สกุล ผู้แทนจาก ต าแหน่ง 
๑. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 
๒. ร.ต.ต.สมศักดิ์ มารังกูล 
๓. นายเทพ  หลอมประโคน 
๔. นายจินดา  จงประโคน 
๕. นายสรศักดิ์  เด็จประโคน 
๖. นายธเรศ   ศรีประดู่ 
๗. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศสกุล 
๘. นายประเวทร์  สุทธิประภา 
๙. นายทิวา     สมนึกในธรรม 
๑๐. นายมนูญ  ธรรมโกศล 
๑๑. นางถนอม  เอมโคกสูง 
๑๒. นายธนพล  กุลเพชรโชติ 
๑๓. พระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์ สุมังคโล 
๑๔. พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ 
๑๕. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   
๑๖. นายชูศักดิ์  หอยสังข์ 

 

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู 
ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนพระสงฆ์ 
ผู้แทนพระสงฆ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้แทนครู 
 

ประธาน                                     
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรยีน 
-    วงกลมรอบนอก นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญญู กตเวทิตา ความ

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  
- รูปปราสาท หมายถึง บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ

สมัยขอม มีปราสาทมากมาย 
- ลานหินตัดหน้าปราสาท หมายถึงแหล่งหินตัดบ้านสายตรี ๓ 

อ าเภอบ้านกรวด 
- เครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอ าเภอบ้านกรวด 
- รัศมี หมายถึง ความฉลาดเฉลียว เจริญรุ่งเรือง 

 
คติธรรมประจ าโรงเรียน  นิมิตต  สาธรุูปาน  กตญญู กตเวทิตา ความกตญัญู
กตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี  
 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย รับใช้ชุมชน 
 
อักษรย่อของโรงเรียน   บ.ว. 
 
สีประจ าโรงเรียน   สีเขียว – เหลือง 
    เขียว     หมายถึง  ความร่มรื่น 
    สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา  ความฉลาด  กว้างไกล 
 
 
ชื่อคณะส ี   สีแสด  - คณะพวงแสดจรัสศรี 
    สีแดง  - คณะลีลาวดีเลิศวิไล 
    สีม่วง  - คณะบันลืมนามอัญชัญ 
    สีน้ าเงิน  - คณะพิลาสสรรพ์นิโลบล 
    สีชมพู  - คณะพิศโสภณจามจุรี 
    สีฟ้า  - คณะประไพพิศพวงคราม 
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๒. สภำพทั่วไป 
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ต าแหน่งที่ตั้ง 
อ าเภอบ้านกรวด  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖  กิโลเมตร เป็น

อ าเภอชายแดน   มีอาณาเขตติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระยะทางประมาณ  ๒๖  กม. 
 

สภาพพ้ืนที่ 
 อ าเภอบ้านกรวดมีเนื้อที่ประมาณ  ๕๘๓ ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  มีแนว
เขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระยะทางประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  
๖๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเขาคอกและต าบลหนองบอน  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภออ าปึล  จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับกิ่ง อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองแวงและต าบลตาจง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ 
 

 มีแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายแห่ง  เช่น   เขื่อนห้วยเมฆา  เขื่อนห้วยตาเขียว  ห้วยเสว   ห้วยล าชี  ซึ่งมี
ต้นก าเนิดมาจากบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก และที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างได้แก่เขื่อนห้วยตะโก  ที่บ้านสายโท  
๖  ใต้  หมู่ที่  ๕  ต าบลจันทบเพชร 
 

เขตบริการของโรงเรียน 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีเขตพ้ืนที่บริการ  ๗  ต าบล   ๑๐๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  ต าบลบ้านกรวด    ๒๖  หมู่บ้าน 
  ต าบลหนองไม้งาม ๑๔  หมู่บ้าน 
  ต าบลปราสาท  ๑๓  หมู่บ้าน 
  ต าบลสายตะกู  ๑๔  หมู่บ้าน 
  ต าบลหินลาด   ๘   หมู่บ้าน 
  ต าบลบึงเจริญ  ๑๔  หมู่บ้าน 
  ต าบลจันทบเพชร ๑๒  หมู่บ้าน 
  

ประชากรและอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท านาและสวนยางพารา  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่  ข้าว  ยางพารา 
อ้อย  มันส าปะหลัง   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ถั่วลิสง   ปอแก้ว ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
 

การปกครอง 
 พ้ืนที่การปกครองของอ าเภอบ้านกรวด  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๙  ต าบล  ๑๑๕  หมู่บ้าน    
๘  เทศบาลต าบล  ๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 ๑.  ต าบลบ้านกรวด  มี ๑๖ หมู่บ้าน 
 ๒.  ต าบลปราสาท  มี   ๑๓ หมู่บ้าน 
 ๓.  ต าบลบึงเจริญ  มี   ๑๓ หมู่บ้าน 
 ๔.  ต าบลหนองไม้งาม  มี   ๑๕ หมู่บ้าน 



 

 
 

๑๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

 ๕.  ต าบลจันทบเพชร  มี   ๑๒ หมู่บ้าน 
 ๖.  ต าบลสายตะกู  มี   ๑๖ หมู่บ้าน 
 ๗.  ต าบลหินลาด   มี     ๙ หมู่บ้าน 
 ๘.  ต าบลโนนเจริญ  มี   ๑๑ หมู่บ้าน 
 ๙.  ต าบลเขาดินเหนือ  มี   ๑๐ หมู่บ้าน 
 

ด้านการศึกษา   
 อ าเภอบ้านกรวดมีการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
สถาบันการศึกษาในเขตอ าเภอบ้านกรวด  ดังนี้ 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน   ๔๗ แห่ง  
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน    ๒   แห่ง 
  ศูนย์อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน  ๑๕ แห่ง 
  สถานศึกษาเอกชน  จ านวน    ๑ แห่ง 
 

ด้านสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลขนาด  ๓๐ เตียง จ านวน              ๑       แห่ง 
  สถานีอนามัย   จ านวน  ๑๐    แห่ง 
  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จ านวน    ๒ แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน    ๔    แห่ง 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน    ๔ แห่ง 
 

ศาสนา 
  วัด    จ านวน            ๓๖ แห่ง 
  ส านักสงฆ์    จ านวน   ๓๓ แห่ง 
 
 
 

การสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมในอ าเภอบ้านกรวด   สามารถติดต่อระหว่างจังหวัด  -  อ าเภอ  โดยอาศัยทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๗๕  บ้านกรวด  -  บุรีรัมย์  และถนนสายละหานทราย  -  พนมดงรัก  ซึ่งเป็นถนนเลียบชายแดน   
ด้านตะวันออกไปสู่ช่องจอมและประเทศกัมพูชา  ส่วนด้านทิศตะวันตกไปสู่จังหวัดสระแก้วไปตลาดอรัญประเทศ  
และออกสู่ประเทศกัมพูชา   
 ไฟฟ้า  มีการใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   ต าบล 
 ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอ   จ านวน          ๑        แห่ง 
 ทีท่ าการไปรษณีย์อนุญาต   จ านวน          ๖        แห่ง 
 การประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน          ๑        แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน    จ านวน       ๑๑๐       แห่ง 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย   
อ าเภอบ้านกรวดเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่เคยมีปัญหาด้านความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  มี

ปัญหาด้านการโจรกรรม  โดยเฉพาะการโจรกรรมข้ามแดน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  โค  กระบือ  ในช่วง
หน้าแล้ง  แต่ปัจจุบันลดน้อยลง  โดยมีหน่วยงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  คือ 
  ๑.  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านกรวด   
  ๒.  สถานีต ารวจภูธรต าบล  ๓  แห่ง    
  ๓.  กองร้อยทหารพราน ๒  กองร้อย  และ  ๑  ชุดควบคุม 
  ๔.  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑๖  จ านวน  ๒  กองร้อย   
  ๕.  กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่  ๕  อ าเภอบ้านกรวด   
  ๖.  กลุ่มประชาชนที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย  -  กัมพูชา  
(ปชด.)  จ านวน  ๑๙  หมู่บ้าน   
  

สถานที่ส าคัญ  สถานที่นา่สนใจ  และแหล่งท่องเทีย่ว 
       อ าเภอบ้านกรวดมีสถานที่ส าคัญ  สถานที่น่าสนใจและแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ แหล่งหินตัด  เตาเผา
สวาย   เตาเผาตาเจียน  ช่องโอบก ปราสาทละลมทม  ปราสาทไบแบก   เขื่อนเมฆา  แหล่งวัตถโุบราณวัดป่า
พระสบาย ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอบ้านกรวด ผึ้งร้อยรังบึงเจริญ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

๒๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

๓. สภำพปัจจุบัน 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓)  แผนคณิต – วิทย์ 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัดให้  คือ 

ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓)  แผนพละ-การงาน 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษาไ
ทย 

คณิตศาส
ตร์ 

วิทยาศาส
ตร์ 

สังคมฯ 
สุข

ศึกษาฯ 
ศิลป
ะ 

การงานฯ 
ภาษาต่
างประเ

ทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเ
ติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  สุขศึกษา ฯ และการงานอาชีพ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัดให้   
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 คือ 
ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนคณิต – วิทย์ 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การ 
งานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๖ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๘ ๔๘ 
ม.๕ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๔ ๔๘ 
ม.๖ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๗๓ ๕๑ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๙ ๑๕๗ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
ม.๕ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
ม.๖ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ    

 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนคณิต – ภาษา 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ 
สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 
ต่างประ
เทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๖ ๕๒ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๕ ๑๔๓ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 
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 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
      ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
ม.๕  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
ม.๖  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 

 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนภาษากับการพัฒนาศักยภาพ 
 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิตศาส
ตร์ 

วิทยาศาสต
ร ์

สังคม
ฯ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลป
ะ 

การงาน
ฯ 

ภาษาต่
างประเ

ทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเ
ติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๗ ๕๓ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๖ ๑๔๔ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ   
สุขศึกษาและศึกษา  

 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ม.๔  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 
ม.๕  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 
ม.๖  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 

 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 
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การก าหนดเวลาเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ก าหนดเวลาเรียนเป็นเป็นรายภาค  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าปีละ ๑,๒๐๐  ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยเรียนวันละ  ๕ – ๖  ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต 
ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีน้ าหนักวิชาเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ก าหนดเวลาเรียนเป็นรายภาค  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าภาคเรียนละ  ๖๐๐  ชั่วโมง  หรือไม่น้อยกว่าปีละ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง  เฉลี่ยเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๖ ชั่วโมง  
คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีน้ าหนักวิชาเป็น ๑หน่วยกิต 
 
ก าหนดเวลาเรียนประจ าวัน 
  ๐๘.๑๐ – ๐๘.๓๐ น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจ้งข่าวสาร/ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 
  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น.      คาบเรียนที่  ๑ 
  ๐๙.๒๕ – ๑๐.๑๕ น.      คาบเรียนที่  ๒ 
  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๑๐ น.      คาบเรียนที่  ๓ 
  ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๕ น.      คาบเรียนที่  ๔ 
  ๑๒.๐๕ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๕ น.      คาบเรียนที่  ๖ 
  ๑๓.๕๕ – ๑๔.๔๕ น.      คาบเรียนที่  ๗ 
  ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๕ น.      คาบเรียนที่  ๘ 
  ๑๕.๓๕ – ๑๖.๒๕ น.      คาบเรียนที่  ๙ 
  หมายเหตุ :  เมื่อหมดเวลาเรียนในแต่ละคาบ  จะมีสัญญาณกริ่งบอกเวลา 
 
ขนาดของสถานศึกษา – แผนชั้นเรียน 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่แบบสหศึกษา  
 นักเรียนไป - กลับ 
 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด  ๖๕  ห้องเรียน 
 มีแผนชั้นเรียนเป็น  ๑๐-๑๐-๑๐/๑๐-๑๐-๑๐  (จัดจริง  ๑๐-๙-๙/๑๒-๑๒-๑๐) 
 มีแผนชั้นเรียน ปวช.  ๓ ห้องเรียน    จัดเป็น  ๑/๑/๑ 
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 -  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๓๒๗  คน  (๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) 
  -  แบ่งเปน็ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ๒,๒๔๘  คน 
 -   ระดับชั้น ปวช.               ๗๙   คน 
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ข้อมูลการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ – ๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 
๒๕๔๔ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 
๒๕๔๕ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 
๒๕๔๖ ๘ ๗ ๖ ๘ ๗ ๖ - - - ๔๒ 
๒๕๔๗ ๑๐ ๘ ๖ ๕ ๗ ๗ - - - ๔๓ 
๒๕๔๘ ๑๑ ๑๐ ๗ ๘ ๕ ๗ - - - ๔๘ 
๒๕๔๙ ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๕ - - - ๔๙ 
๒๕๕๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๗ - - - ๕๔ 
๒๕๕๑ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๑๐ ๘ ๑ - - ๕๕ 
๒๕๕๒ ๑๒ ๙ ๙ ๑๑ ๘ ๑๐ ๑ ๑ - ๖๑ 
๒๕๕๓ ๑๒ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๒ ๑ ๑ ๖๔ 
๒๕๕๔ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒ ๒ ๑ ๖๖ 
๒๕๕๕ ๙ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๑ ๑ ๒ ๖๕ 
๒๕๕๖ ๑๐ ๙ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๗ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๘ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๙ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๘ 
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 ข้อมูลจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 
ชั้น 

 
จ านวนห้อง 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๑ 184 222 406 
ม.๒ ๑๐ ๑๙๗ ๑๙๕ ๓๙๒ 
ม.๓ ๑๐ ๑๔๘ ๑๗๘ ๓๒๖ 
รวม ๓๑ ๕๒๙ ๕๙๕ ๑,๑๒๔ 
ม.๔ ๑๐ ๑45 ๒30 375 
ม.๕ ๑๒ ๑65 ๒๓7 402 
ม.๖ ๑๒ ๑34 ๒1๓ ๓47 
รวม ๓๔ 444 680 ๑,๑๒๔ 

ปวช.๑ ๑ 6 ๒7 ๓3 
ปวช.๒ ๑ 9 ๑7 26 
ปวช.๓ ๑ 8 12 20 
รวม ๓ 23 56 79 

รวมทั้งหมด ๖๘ ๙๙๖ ๑,๓๓๑ ๒,๓๒๗ 
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ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

อาคาร 
จ านวน 
(หลัง) 

ปีท่ีสร้าง 
สร้างด้วย

เงิน 
ราคา(บาท) 

๑.  อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ก ๑ ๒๕๑๖ งปม. ๕๗๐,๐๐๐ 
๒.  อาคารเรียนแบบ  CS ๒๑๓ B ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๒,๓๓๒,๕๐๐ 
๓.  อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ ๒๕๓๓ งปม. ๓,๐๗๐,๐๐๐ 
๔. อาคารเรียนแบบ  ๔๒๔  ล(พิเศษ) ๑ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ งปม. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ ๑ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ งปม. ๑๖,๑๖๓,๐๐๐ 
๖.  บ้านพักผู้อ านวยการ ๑ ๒๕๓๒ งปม. ๓๒๐,๐๐๐ 
๗.  บ้านพักครู ๙ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๒ งปม. ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
๘.  บ้านพักนักการภารโรง ๒ ๒๕๑๖,๒๕๒๖ งปม. ๖๖,๐๐๐ 
๙.  ห้องน้ าห้องส้วม ๔ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๔๖๙,๕๑๕ 
๑๐. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม - คหกรรม ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๐๑๔,๐๐๐ 
๑๑. โรงฝึกงานเกษตร (ห้องมัลติมีเดีย) ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๖๑๐,๘๓๒ 
๑๒.  โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ๒ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๑,๘๘๐,๐๐๐ 
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ตารางแสดงจ านวนห้องต่างๆ  ในแต่ละอาคารเรียน 

อาคาร/ชั้น 
จ านวน 

ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องน้ า หมายเหตุ 
ขจรศักดิ ์  
     ช้ัน  ๑ 
 
 
 
     ช้ัน  ๒ 

 
 
 
 
 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 
๔ 
 
 
 

๕ 

 
-ห้องดนตร ี
-ห้องประชุม 
-ห้องนาฏศิลป ์
-ห้อง sound lab 
-ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องพยาบาล 

 
๔ 

 

รวม ๑ ๙ ๖ ๔  
อาคารบุญเหลือ 
    ช้ัน  ๑ 
 
 
 
    ช้ัน  ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

๕ 

 
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กายภาพ 
-ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์
-ห้องปฏิบัติการเคม ี
-ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

 
๒ 

 

รวม ๑ ๕ ๔ ๒  

อาคารละออ 
   ช้ัน  ๑ 
 
   ช้ัน  ๒ 

 
 
 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
 

๖ 

 
-ห้องสมุด 
-ห้องศูนย์วัฒนธรรม 
-ห้องมัลติมีเดีย 

 
๑ 

 

รวม ๑ ๖ ๓ ๑  
อาคารสมศักดิ ์
   ช้ัน  ๑ 
 
 
 
 
 

 
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

  
-ห้องโรเนียว 
-ห้องศูนย์คอมฯ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๑ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๒ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๓ 
-ห้องประชุมสัมมนา 

 
คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 
 
 
 
 

 

รวม ๑  ๖ ๑๒  
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อาคาร/ชั้น 
จ านวน 

ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องน้ า หมายเหตุ 
อาคารสมศักดิ ์
   ช้ัน  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ห้องฝ่ายบริหารงานบคุคล 
- ห้องแผนงาน 
- ห้องพัสดุและสินทรัพย ์
- ห้องงบประมาณ 
-ห้องผู้อ านวยการฯ 
-ห้องประชุมจันทร ์
กระฮอม 
-ห้องประชุมโอบก 
-ห้องวิชาการ 
-ห้องวัดผลประเมินผล 
-ห้องคอมฯ ๔ 

 
คร ู ๗ 
นร. ๕ 

 
 
 

 

รวม   ๑๐ ๑๒  
อาคารสมศักดิ ์
ช้ัน  ๓ 
 

 
ภาษาไทย 

 
๕ 
 

 
-ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องสมุดกลุม่สาระภาษาไทย 

 
คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๕ ๒ ๑๒  
ช้ัน  ๔ 
 

- ๗ -ห้องแนะแนว คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๗ ๑ ๑๒  
อาคาร ๕ 
ช้ัน  ๑ 

 
 

  
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
   ๒  ห้อง 
- ห้องสภานักเรียน 

 
หญิง ๕ 
ชาย ๕ 

 
 
 
 
 
 

อาคาร ๕ 
ช้ัน  ๑ 

  -  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  ห้องเรียนคณุภาพ ๒ ห้อง 

หญิง ๕ 
ชาย ๕ 

 

ช้ัน  ๒ 
 

 ๗  หญิง ๕         
ชาย ๕ 

 

ช้ัน  ๓ คณิตศาสตร ์ ๗    
รวม ๑ ๑๔ ๖ ๒๐  

อาคารคหกรรม   -ห้องคหกรรม 
-ห้องช่าง 

  

อาคารอุตสาหกรรม   -ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องเซรามิก 

  

อาคารสุขศึกษาฯ ๑   ๑  
เรือนพฤษศาสตร ์   ห้องแสดง-อนุรักษ์พันธุ์พืช   
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ห้องปฏิบัติการจ านวน  ๒๘  ห้อง  ดังนี้ 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๔  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๖  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา   จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   จ านวน  ๓  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ              จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคหกรรม      จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์    จ านวน  ๑  ห้อง   
 -  ห้องปฏิบัติการเกษตร     จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเตอร์เนต  จ านวน  ๒  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการศิลปะ      จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย    จ านวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล    จ านวน  ๑  ห้อง 
      -  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์            จ านวน  ๑  ห้อง 

-  ห้องเรียนคุณภาพ             จ านวน  ๒  ห้อง   
 
การติดต่อกับสถานศึกษา  
๑. ที่ตั้ง    
      ตั้งอยู่เลขท่ี   ๑๔๔    หมู่ที ่๔   ต าบลปราสาท   อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๘๐     
๒. ทางโทรศัพท์             
              โทรศัพท์สายนอก   รหัสทางไกล  ๐๔๔ 
ผู้อ านวยการ (โทรสาร)   ๖๗๙๔๗๙ 
ธุรการ      ๖๗๙๐๙๘ 
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โทรศัพท์ภายใน 
ห้อง เบอร์โทรฯ ห้อง เบอร์โทรฯ 
ห้องฝ่ายอ านวยการ ๑๐๑ ห้องมัลติมีเดียการงานอาชีพฯ ๑๑๗ 
ห้องผู้อ านวยการ  ๑๐๒ ห้องเซรามิก  ๑๑๘ 
ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ๑๐๓ ห้องโสตฯ +ประชาสัมพันธ์ ๑๑๙ 
ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ๑๐๔ ห้องดนตรี ๑๒๐ 
ห้องฝ่ายวิชาการ  ๑๐๕ ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ๑๒๑ 
ห้องทะเบียนวัดผล ๑๐๖ ห้องนาฏศิลป์ ๑๒๒ 
ห้องแนะแนว  ๑๐๗ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ๑๒๓ 
ห้องพัสดุและแผนงาน ๑๐๘ ห้องศิลปะ ๑๒๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๐๙ ห้องเกษตร ๑๒๕ 
ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ๑๑๐ ห้องกลุ่มสาระฯพลานามัย ๑๒๖ 
ห้องกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์ฯ ๑๑๑ ป้อมยาม ๑๒๗ 
ห้องสัมมนา ๑๑๒ หอประชุม ๑๒๘ 
ห้องสมุด ๑๑๓ ห้องพิพิธภัณฑ์  ๑๒๙ 
ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑๔ ห้องสหกรณ์ ๑๓๐ 

ห้องวัฒนธรรม ๑๑๕ ธนาคารโรงเรียน  ๑๓๑ 
ห้องคหกรรม ๑๑๖ กิจการนักเรียน ๑๓๒ 

   
๓.  เว็ปไซต์โรงเรียน   Http://www.bv.ac.th , E- mail :  bv_data@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bv.ac.th/
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๔. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
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บริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                           

  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๘ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์       
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น       

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา          

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงคข์องการจัดตั้งสถานศึกษา  

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคะแนนเฉลี่ย  ๘๒.๔๘   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง     ไม่รับรอง  



 

 

๓๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๔๔๘ 
ฉบับท่ี ๔-ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐   ชื่อโรงเรียน     บ้านกรวดวิทยาคาร 
สังกัด      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัด บุรีรัมย์      

ขนาดโรงเรียน ใหญ่พิเศษ  ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง 

 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา  0.00-
10.00 

10.01-
20.00 

20.01-
30.00 

30.01-
40.00 

40.01-
50.00 

50.01-
60.00 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01-
99.99 

100.
00 รวม 

91 ภาษาไทย จ านวน 0 2 31 78 120 54 4 0 0 0 0 289 
  ร้อยละ 0.000 0.692 10.727 26.990 41.522 18.685 1.384 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00

0 

92 สังคมศึกษา 
ศาสนา จ านวน 

0 
3 

18 
45 130 73 19 

1 0 0 0 
289 

 และวัฒนธรรม ร้อยละ 0.000 1.038 6.228 15.571 44.983 25.260 6.574 0.346 0.000 0.000 0.00 100.00 

93 ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 51 158 72 6 1 0 0 0 0 0 289 
  ร้อยละ 0.346 17.647 54.671 24.913 2.076 0.346 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00 

94 คณิตศาสตร ์ จ านวน 9 51 107 89 23 6 4 0 0 0 0 289 
  ร้อยละ 3.114 17.647 37.024 30.796 7.958 2.076 1.384 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00 

95 วิทยาศาสตร์ จ านวน 0 16 87 99 59 22 4 2 0 0 0 289 

  ร้อยละ 
0.000 5.536 30.104 34.256 20.415 7.612 1.384 0.692 0.000 0.000 0.00 100.00 



 

 

๓๕     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๔๔๘ 
ฉบับท่ี ๔-ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐ ชือ่โรงเรียน   บ้านกรวดวิทยาคาร 
สังกัด      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด บุรีรัมย์ 

ขนาดโรงเรียน ใหญ่พิเศษ  ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง 

 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา  0.00-
10.00 

10.01-
20.00 

20.01-
30.00 

30.01-
40.00 

40.01-
50.00 

50.01-
60.00 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01-
99.99 

100.0
0 รวม 

91 ภาษาไทย จ านวน 0 2 31 78 120 54 4 0 0 0 0 289 

  ร้อยละ 0.000 0.692 10.727 26.990 41.522 18.685 1.384 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00
0 

92 สังคมศึกษา 
ศาสนา จ านวน 0 3 18 45 130 73 19 1 0 0 0 289 

 และวัฒนธรรม ร้อยละ 0.000 1.038 6.228 15.571 44.983 25.260 6.574 0.346 0.000 0.000 0.00 100.00 

93 ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 51 158 72 6 1 0 0 0 0 0 289 

  ร้อยละ 0.346 17.647 54.671 24.913 2.076 0.346 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00 

94 คณิตศาสตร ์ จ านวน 9 51 107 89 23 6 4 0 0 0 0 289 

  ร้อยละ 3.114 17.647 37.024 30.796 7.958 2.076 1.384 0.000 0.000 0.000 0.00 100.00 

95 วิทยาศาสตร์ จ านวน 0 16 87 99 59 22 4 2 0 0 0 289 

  ร้อยละ 0.000 5.536 30.104 34.256 20.415 7.612 1.384 0.692 0.000 0.000 0.00 100.00 



 

 

๓๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.     นางสาวจุฑามณี  พะธะนะ                   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2.    นาย ทักษ์ดนัย    พงศ์ศิรินพคุณ              เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.    นางสาวพรชนิตร์  ศรีธรรมราช                 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4.    นางสาวพัชราภรณ์  เปรมผล                    วิศวกรรมศาสตร์ 
5.    นางสาวศศิวิมล ช่องชัยชนะ                     เทคโนโลยีการจัดการ 
6.    นางสาวศิริญาพร  แยบดี                         วิศวกรรมศาสตร์ 
 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุรินทร์  
1. นาย อมรฉัตร  หอมเชย   คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. นางสาวอิทธิพร สกุลพรหม   คณะพยาบาลศาสตร์  
3. นางสาวเกศสินี  บาลโสง   คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ชัยนาท 
1. นางสาวสุวรรณา  เติดประโคน   คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. นางสาวแทนรัก  แนวทัด   คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. นางสาวเหมือนฝัน  เอี่ยมสะอาด  คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. นางสาวจันทนี   เรนรัมย์   คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยการสาธารณะสุขสิรินธร  อุบลราชธานี 

1. นางสาวกรกนก   สุวงษ์                       สาขาสาธารณะสุขชุมชน 
2. นางสาวอมรรัตน์  พุทธรุน                  สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุขกาญจนาภิเษก  นนทบุรี  
1. นางสาวมีนา  จีนใจนาม                     สาขาเวชทะเบียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. นางสาวณัฐมล         สืบค้า                         คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาแลมนุษยวิทยา 
2. นางสาวศศินา          ราษีทอง                      คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย 

 

รำยช่ือนักเรียนสอบติดสถำบันต่ำงๆ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร 



 

 

๓๗     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1. นางสาวรัตติยาพร   พินโย                   คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
2. นางสาววราภรณ์      โสชัย 
3. นางสาวชนานันท์    อุทรัง                     คณะการบัญชีและการจัดการ  สาขาบัญชีบัณฑิต 
4. นางสาวทับทิม      จันทร์สระบัว     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5. นางสาวสุกัญญา     ผลบุญ    
6. นางสาวเพ็ญพิชชา     สุขดงย่อ 
7. นางสาวสุนิษา     จันทศร                  คณะเทคโนโลยี   สาขาการประมง 
8. นางสาวจันทร์นภา       วงศ์ขุมดิน 
9. นางสาวณัฎฐณิชา      ดีเดิม 
10. นางสาวอินทิรา   ตรากลาง                 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ 
11. นายสุชน      แสนกล้า                        สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม 
12. นางสาวสิรินดา    เสาเปรีย                    คณะนิติศาสตร์ 

 
วิทยาลัยการสาธารณะสุขสิรินธร  ชลบุรี 

1. นางสาวบุศยมาศ   วงศ์สุวรรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. นายสุรศักดิ์        ก าปั่นทอง 
2. นางสาวมะลิวรรณ   พรมมงมล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (โคราช) 

1. นายรัชพล     เจนพิชัย                                 สาขาวิทยาศาสตร์ 
2. นางสาวประกายดาว   เสาะสืบงาม 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

1. นางสาวศุภกานต์     กาลจักร    
2. นางสาวสุมาลี    เอ็นดู 
3. นางสาวพุธชนาต   เกิดลาภ 

 

 



 

 

๓๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 

1. นายอภิธาร    เตียกประโคน 
2. นางสาวศิริรัตน์     ศรีค า 
3. นางสาวนพรัตน์   พุทไธสง 
4. นางสาววิภาดา    เอบประโคน 

สรุปสถาบันที่นักเรียนสอบเข้าเรียนดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน  3  คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จ านวน  130  คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน  15  คน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  จ านวน  45  คน 
วิทยาลัยเทคนิค  บุรีรัมย์  จ านวน  20  คน 
โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ์  จ านวน  8  คน 
โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล  จ านวน  3  คน 
โรงเรียนเอ้ือการบริบาล จ านวน  3  คน 

 
ตารางนักเรียนสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนที่สอบได้ (คน) 
๒๕๕๒ ๑๕๖ 
๒๕๕๓ ๑๓๖ 
๒๕๕๔ ๑๓๙ 
๒๕๕๕ ๑๙๓ 
๒๕๕๖ ๑๘๐ 
๒๕๕๗ ๒๔๕ 
๒๕๕๘ ๒๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                                                                      
 

ผลงานดีเด่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร -สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี
๒๕๕๘ 

สพม.๓๒ 

๒.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 1.72 

 

สพม.๓๒ 

๓.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 3.25ระดับประเทศ และ
โล่รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี 2558 

สพม.๓๒ 

๔. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการทีมได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอลเยาวชน
และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 12 ปี 2559 

สพม.๓๒ 

๕. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

๖.นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 
 
  

ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

๗.นางรัชตาพร  เสนามาตย์ 
 

ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 
 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๘.นายธีรชัย  สวดประโคน 
 

ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จากสมาคม ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

๙.นายปรีชา  สวัสดิ์รัมย์ ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน ได้รับรางวัล “สุดยอดครูดี” ระดับ
จังหวัด โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)                   
ปี 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)                   
ปี 2559 

๑๑. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน ผลงานดีเด่น รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
MOE AWARDS  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน รางวัลชมเชย NU TEACHER AWARD 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๓. นายสมเกียรติ  รองประโคน ชนะเลิศผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) นวัตกรรมโครงการโรงเรียน            
ในฝัน ระดับภูมิภาค  lab Schools  
Festival : Towards words Class 
Education เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑๔. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๕. นางเรณูนคร  จันทสิงห์ ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๔. นายวีรวชิญ์  ปราบริป ู ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๔. นายสมเกียรติ  รองประโคน ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๔. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๕. นายอโนทัย  หมั่นกิจ ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
๑๖. นายสุรพล  เทวัญรัมย์ ครูผู้สอนดีเด่น  สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

1. เด็กหญิงอัญชลิตา  วรพุฒ เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3   สพม.32 
1. นางสาววรินทร์ญา  ปานเพชร เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6   สพม.32 
1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ศิลมัทถ เหรียญทอง  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวตะวัน  อินทรก าแหง เหรียญทอง  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงสุภาสิณี  ทอนโพธิ์แก้ว เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3   สพม.32 
1. นางสาวธิดารัตน์  หัดเจริญ เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6   สพม.32 
1. เด็กชายภักดิรัตน์  ธรรมิภกัดิ์  เหรียญทอง  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวนุชรินทร์  น้ าเต้าทอง เหรียญทอง  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ลอยประโคน เหรียญเงิน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทอนสูงเนิน เหรียญเงิน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญิงแก้วตา  ปุดประโคน เหรียญเงิน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ เหรียญทอง  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายนาวิน  ชายประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 สพม.32 
3. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน เหรียญทอง  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายธนานันท์  มหาวันแจ่ม เหรียญเข้าร่วม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงนฤมล  ผลค้ า เหรียญเข้าร่วม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นายอนพัช  บุญอาจ เหรียญเข้าร่วม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวอักษรสวรรค์  นาคพิมพ์ เหรียญเข้าร่วม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงอรกานต์  สิมมะวงศ์ เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

1. นางสาวสุภัทรสรณ ์ แจ่มใส เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงนริศรา  เภาโพนงาม เหรียญเงิน  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เสาเปรีย เหรียญเงิน  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงกฤษณา  เสียงประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กชายบดินทร์  กะรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญิงวรารัตน์  โลประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวกิติมา  เมรุต เหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวณิชญา  เคลือบคนโท เหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
3. นางสาวยลรดา  นามยันต์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายธนกฤต  สุขศิริกลู เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันทะสา เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญิงอุมาภร   เทียบประโคน เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพม.32 
1. เด็กชายธนากรณ์  โยสะจันทร์ เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงศุพรรษา  ฝ่ายเทศ เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญงิเพชรลดา  สิงหทัย เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวภูริชญา  คลธา เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาววริษา  พ่ึงบรรหาร เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 สพม.32 
3. นางสาวอแมนด้า  แสงแดง เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 สพม.32 

1. เด็กชายนภัสกร  เสงี่ยมศักดิ์ 
เหรียญทอง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
 (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียนนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

2. เด็กชายอาชวิน  เตียกประโคน 
เหรียญทอง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
 (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ม.1-ม.3 สพม.32 

1. เด็กชายคุณานนท์   วงศ์ษาไทย 
เหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ม.1-ม.3 สพม.32 

2. เด็กชายธันวา  สับประโคน 
เหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ม.1-ม.3 สพม.32 

1. นางสาวชลธิชา  เพชรนุช เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
2. นายชัยญะ  อุฒา เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
3. นางสาวธราทิพย์   พิประโคน เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
4. นางสาวนิภาพร  พรมนัด เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
5. นางสาวปิยะพร  เสาเปรีย เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
6. นางสาวมินทิรา   ไวยาประโทรน เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
7. นายรวินันท์  จันทร์ไทย เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
8. นางสาวรัษษาภร  ฉลวย เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
9. นางสาววรรณธิตา  สีดาชาติ เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
10. นางสาววรรณภา  สุวรรณชาลี เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
11. นายศิวกร  ทองเคน เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
12. นายสรศักดิ์  ทองคุณ เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
13. นางสาวสุนันทา  รักษา เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
14. นางสาวสุลิวรรณ  เจริญพันธ์ เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

15. นางสาวสโรชา  จันทร์ทร เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
16. นางสาวอรัญญา  ล้ าเลิศ เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
17. นายอาชวิน  วงศ์สุริยา เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  สพม.32 
18. นางสาวอุมาพร  บึงลอย เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
19. นางสาวเด่นนภา  ลายประโคน เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
20. นางสาวเปรมมิกา  จันทาปุย เหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงศริดา  เขม็เอ่ียม เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  สพม.32 
1. นางสาวสิรินทรา  ชัยรัมย์ เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงนราธิป  พิประโคน เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  สพม.32 
2. เด็กชายสันติภาพ  วศิธตานนท์ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  สพม.32 
1. นายธนะรัชต์  อาจประโคน เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  สพม.32 
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ละเหลา เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  สพม.32 
1. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
2. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
3. เด็กหญิงชญาดา  เทียงคาม เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
4. เด็กหญิงชญานิศ  ฉวีรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
5. เด็กหญิงญาดา  ช่างบุ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
6. นางสาวณัฐธิดา  บอกประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
7. เด็กหญิงณัฐพร  เรียกประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช ารัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
9. เด็กหญิงธนภรณ์  เทียมศักดิ์ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
10. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
11. นางสาวนริศรา  ตรีภพ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
12. เด็กหญิงนันทิยา  แสนกล้า เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
13. นางสาววิมลศิริ  จันดี เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.32 
14. นางสาววิลาวัลย ์ ใจช่วง เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
15. เด็กหญิงเจนิส  บุญรัตน์ เหรียญทอง  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  สพม.32 
1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  งิมประโคน เหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงเนตรดาว  วิงประโคน เหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวศรินนา  ด้วงประโคน เหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวเปรมวดี  พุ่มไม้ เหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  สพม.32 
1. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3  สพม.32 
1. เด็กหญิงชมพูนุท   ยอดสิงห์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
2. เด็กหญิงชาลิสา  สีดา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
3. เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิรัมย ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

6. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
7. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
8. นายวรรณรัตน์  ช านาญพนา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
9. เด็กหญิงวราพร  อุตประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
10. เด็กหญิงศรินวรรณ  จันทร์หลง เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมอค า เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
12. นางสาวอารียา  ศาลางาม เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
13. นายุสุรพงษ์  แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
14. เด็กหญิงเบญจมาส  ขาวงาม เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
15. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สพม.32 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายฐิติรัตน์  ชวนชม เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.32 
3. เด็กชายธเนษฐ  วันทา เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.32 
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ประเจริญ เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.32 
5. นายยศพล  ดวงนภา เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สพม.32 
6. เด็กหญิงอุทัยธาน  พรหมอินทร์ เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  สพม.32 
1. นายฐิติวัตน์  ชวนชม เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นางสาวชลดา  แก้ววันที เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

2. นางสาวคีตภัทร  ยงปัญญา เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
3. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
4. นายธนเกียรติ  ใสแจ่ม เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
5. เด็กชายนิธิกร  อินธิแสง เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
6. นางสาวปณิธาน  ยงปัญญา เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
7. นางสาววนชพร  สุนประโคน เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
8. เด็กชายอภิรักษ์  แอกประโคน เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
9. เด็กชายเจษฎา  ร่วมศรี เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
10. นางสาวเนตรชนก  นาคะโนทด เหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 สพม.32 
1. เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
4. เด็กชายชญานนท์  ติงสะ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
5. เด็กหญิงชลธิญาพร  มะธิตะโน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
6. เด็กชายณฐกร  สีหานาท เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
7. เด็กชายณัฐพล  เสน้ าเที่ยง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
8. เด็กชายถนอม  เพชรเลิศ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
9. เด็กชายธีรสิทธิ์  สวัสด ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
10. เด็กชายธเนษฐ  วันทา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

11. เด็กชายนิธิกร  อินธิแสง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
12. เด็กชายนิรันดร์  เพชรล้อมทอง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
13. เด็กหญิงบุญธิดา  วันทะวงศ์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
14. เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
15. เด็กชายปกป้อง  ยงปัญญา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
16. เด็กหญิงปฏิญญา   บุญคล้อย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
17. เด็กชายพยุงศักดิ์  เตียบประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
18. เด็กหญิงพรพรรษา  โยคะสิงห์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
19. เด็กหญิงมัทราภรณ์  วิสาระ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
20. เด็กชายยศพัฒน์  ภูมิฤทธิ์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
21. เด็กหญิงรัตนากร  เชิดสุข เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
22. เด็กหญิงวาสนา  วันทะวงษ์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
23. เด็กชายวิทยาพร  ชูปิดตาทะสังข์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
24. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เชือกรัม เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
25. เด็กหญิงวิมลศิริ  พิประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
26. เด็กหญิงศิณี  อรุณเวชพิพัฒ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
27. เด็กชายศุภกฤต  อุดมดัน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
28. เด็กชายสิทธา  แป้นกุล เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
29. เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์พ่ึง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

30. เด็กชายสุทธิกานต์  เกิดประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
31. เด็กหญิงสุวรรณี  ติมานพ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
32. เด็กหญิงอภิญญา  ตาไธสง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
33. เด็กชายอภิรักษ์  แอกประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
34. เด็กชายอมรรัตน์  ท่าประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
35. เด็กหญิงอรดา  บอกประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
36. เด็กหญิงอารียา  สีพะรัง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
37. เด็กหญิงอุทัยธาน  พรหมอินทร์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
38. เด็กชายเจษฎา  ร่วมศรี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
39. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนสิงห์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
40. เด็กชายไชยา  ปะตาทะโย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
1. เด็กหญิงจิตต์สุภา  ยิ่งยงสุข เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
4. เด็กหญิงชลธิชา  ประพฤติธรรม เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
5. เด็กหญิงปดิวรัดดา  อุ่นเรือง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลอยร่อน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีศิลา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
8. เด็กหญิงอภัสสรา  เพ็งประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

1. เด็กหญิงชลลดา  ธรรมกุล เหรียญเงิน  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวสวรินทร์  สุกไสย์ เหรียญเงิน  การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นายกรกช  แก้วฮ่องค า เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวณัฐณิชา  ยังพางาม เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
3. นายทนงศักดิ์  ไชยพินิจ เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
4. นายนาวิน  ชายประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
5. นายพิสิษฐ์  นะประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
6. นางสาวศิริลักษณ์  คุยประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
7. นางสาวสมฤทัย  หอมหวน เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
8. นางสาวสรินทรา  ชัยรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
9. นายสุรเชษฐ์  ทรงพระ เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
10. นางสาวเขมจิรา  เข็มทอง เหรียญทอง  การแข่งขนักิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายณภัทร   อยู่จงดี เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงพิชชญา   เรือนแปง เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นายพชร  แสงพระเวทย์ เหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายวีรพล  อมรวรรณสิริ เหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นายณฏพงศ์   ประจิตรานนท์ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายธนดล   ภูเลื่อมใส เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ช ารัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพม.32 
1. เด็กหญิงณัฐพร   แสนวิเศษ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์   สุขกระโทก เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สพม.32 
1. เด็กชายกฤษฎา  ถะเกิงผล เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กหญิงชนิกานต์   อุ่นวิเศษ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพม.32 
1. เด็กชายราชัน   ดวงศาลา เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายเกียรติศักดิ์   กลมประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นางสาวสุขฤทัย   รวมวงค ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวอาทิตยา   บุญตุ้ม เหรียญทอง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นายจิตรกร  สหะเดช เหรียญทอง  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นายภาณุพงษ์  ฉลวย เหรียญทอง  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สพม.32 
1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นุกาดรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.32 
2. เด็กชายพีระพัฒน์  คล้ายคลึงมี เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.32 
3. เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  พลภูเมือง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพม.32 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวชมพูนุช  ยอดญาติไทย เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.32 
3. นางสาวสุชาวดี  นามวิชัย เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.32 
1. นางสาวจันทร์ธิดา  ศิริหนองหว้า เหรียญทอง  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สพม.32 
2. นางสาวอทิตา  ปุ๋ยแก้ว เหรียญทอง  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

 นางสาวเขมจิรา  เข็มทอง เหรียญทอง  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สพม.32 

 นางสาวณิชา  สุวรรณหงษ์ 
เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.4-ม.6 สพม.32 

 นางสาวระพีพรรณ  พลายล าทวน 
เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.4-ม.6 สพม.32 

 นางสาวอัญมณี  วรพุฒ 
เหรียญทอง  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.4-ม.6 สพม.32 

 นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 เด็กชายจตุพร  โนนวงศา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวชนาภา  นามวงษา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวธมลวรรณ  แก้วประเสริฐ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
เด็กชายนพกร  ชุ่มเสนา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวนภัสสร  กาลนอก เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวนุชรินทร์  น้ าเต้าทอง เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายปิยพนธ์  รักวินัย เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวพรชนก  วงศ์ด ี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 เด็กหญิงพรธิดา  ผิวจันทร์สด เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
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ประเภทนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

  
หน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัล 

 เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายยงยุทธ  หารค าวงศ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวรัศม ี ดีพรม เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวรุ่งทิวา  สลาประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 เด็กชายวัชรภัทร  คงศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวศิริณรงค์  พริ้งเพราะ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายศุภสิทธิ์  ท่าประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวสุพัตรา  โนนวงศา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายสุรพงษ์  แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวอักษรา  หนอสิงหา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นางสาวอัควดา  อุ่นเรือง เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
นางสาวอัจชราพร  สงคราม เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายเจษฎา  ศรีธรรมา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
 นายไพรวัลย์  บัวลาศิลป์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพม.32 
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สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  66  ณ  จังหวัดหนองคาย  และ  จังหวัดบึงกาฬ 
7-9  ธันวาคม  2559 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 41 

2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 

3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.
3 

21 เข้าร่วม 46 

4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

78.5 เงิน 54 

5 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง 25 

6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 21 

7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

84.25 ทอง 13 

8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 

9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 

10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 27 

11 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.88 เงิน 8 

12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

60 ทองแดง 56 

13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 34 

14 การงานอาชีพ การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.
4-ม.6 

88.5 ทอง  10 

15 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85.2 ทอง 28 

 


