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รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2562 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามค าสั่ง 
ที่ 102/2563  ลงวันที่ 10 มีนาคม  2563  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผล  การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 7 ประเด็น ได้แก่  1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  2) การด าเนินงาน 
ด้านวิชาการ  3)  การด าเนินงานด้านบริหารทั่วไป  4)  การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล   
5) การด าเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ  6) การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบัติ
ที่ดขีองสถานศึกษา  เพ่ือน าผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ปีการศึกษา 
2563  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ 
ถึงผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต และ 
เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ตามมาตรา 39 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 
 

 ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในบทบาทคณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทีม่ีส่วน
ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน จนส าเร็จตามกรอบแนวทางและระยะเวลาที่ก าหนด ไดน้ าผลการด าเนิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป  

                                                 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2562 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามค าสั่ง 
ที่ 102/2563  ลงวันที่ 10 มีนาคม  2563  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผล  การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 16-20 ,31 มีนาคม 2563 
ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 7 ประเด็น  ได้แก่  1) ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  2) การด าเนินงานด้านวิชาการ  3)  การด าเนินงานด้านบริหารทั่วไป  4)  การด าเนินงาน 
ด้านบริหารงานบุคคล  5) การด าเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ  6) การด าเนินงานโครงการ 
ตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบตัิที่ดีของสถานศึกษา  เพ่ือน าผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา   ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด 
10 สหวิทยาเขต และเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ตามมาตรา 39 
(4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 

เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 6  ประเด็นหลัก คือ  
๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด  ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
2. ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  

ด้านบริหารทั่วไป  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
3. ผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย 
4. ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจการนิเทศของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
6. การน าผลการนิเทศ  ไปวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้ 

 

1. สรุปข้อมูลพ้ืนฐาน ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา   จ านวน  56 โรงเรียน   
10 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลคร ู จ านวน 2,282 คน   
1.2 ข้อมูลนักเรียน  จ านวน 36,574 คน  นักเรียนพิการเรียนรวม จ านวน  296 คน 
1.3 การเปิดแผนการเรียนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย พบว่า มีโรงเรียน 

รายงานผลการเปิดแผนการเรียนจ านวน 47 โรงเรียน และ เปิดห้องเรียนพิเศษ  เช่น GIFTED, EP, 
MEP,IP,GAT  และ ห้องเรียนกีฬา  จ านวน 12 โรงเรียน  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ห้องเรียนทวิศึกษา 
จ านวน 10 โรงเรียน  , แผนการเรียน  9 กลุ่มอาชีพ จ านวน 10 โรงเรียน , ชุมนุมอาชีพ จ านวน 8 โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ  จ านวน 22 โรงเรียน  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น จ านวน 17 โรงเรียน  
และธุรกิจพอเพียง จ านวน 4 โรงเรียน   
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  1.4 ความต้องการพัฒนา   ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 โรงเรียน ต้องการพัฒนา 
จ านวน 50 โรงเรียน ไม่ต้องการพัฒนา จ านวน 6 โรงเรียน  จัดหมวดหมู่ความต้องการพัฒนา   
จ านวน 9 หมวดเรียงล าดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้   
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  3) ด้านกระบวนการ PLC  4)  ด้านการพัฒนาวิชาชีพ   
5) ด้านการผลิตสื่อ 6) ด้านการวิจัย 7)  ด้านการพัฒนาองค์กร 8) ด้านการเงินพัสดุ   และ 9) ด้านการบริหาร
โครงการ 

2. ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต 
4 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
จ านวน  56 โรงเรียน  10 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

2.1 ด้านวิชาการ  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 8 สหวิทยาเขต อยู่ในระดับดี 
จ านวน 2 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล และสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 

2.2 ด้านบริหารทั่วไป  ผลการพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทุกสหวิทยาเขต 
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  ผลการพัฒนาภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทุกสหวิทยาเขต 
2.4 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ผลการพัฒนาภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทุกสหวิทยาเขต 

3. ผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย โรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 
 3.1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  จ านวน 4 โรงเรยีน   พบว่า  สรุปรายงานการประเมินโครงการ 

จ านวน 43 โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.79  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 15  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  34.89  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 1 โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  2.32 
  3.2 สหวิทยาเขตหนองคาย  จ านวน 6 โรงเรียน   พบว่า  สรปุรายงานการประเมินโครงการ 
จ านวน 41 โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  51.21  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 16  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  39.02 ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 3 โครงการ     คดิเป็นร้อยละ  7.32  
ระดับคุณภาพ A 1    จ านวน 1 โครงการ     คิดเปน็ร้อยละ  2.43   
  3.3 สหวิทยาเขตเทสรังสี จ านวน 6 โรงเรียน   พบว่า  มีโครงการ จ านวน  63 โครงการ    
สรุปรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 52 โครงการ  ไม่ไดร้ายงาน จ านวน  11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17   
ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ  พบวา่ ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  28 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  53.84  
ระดับคณุภาพ  A 3  จ านวน 21 โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  40.38  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 3 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ  5.77 
  3.4 สหวิทยาเขตท่าบ่อ จ านวน 6 โรงเรียน   พบว่า  มีโครงการ จ านวน  57  โครงการ    
สรุปรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 53 โครงการ  ไม่ไดร้ายงาน จ านวน  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.01    
ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ  พบวา่ ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  23 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  43.39  
ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 24 โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  45.29  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 6 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ  11.32 
  3.5 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  จ านวน 5 โรงเรียน   พบว่า  สรปุรายงานการประเมินโครงการ 
จ านวน 36  โครงการ  ระดับคณุภาพ  A 4  จ านวน  15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.66  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 21  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  58.33 
  3.6 สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จ านวน 5 โรงเรียน   พบว่า  สรปุรายงานการประเมินโครงการ 
จ านวน 41  โครงการ  ระดับคณุภาพ  A 4  จ านวน  11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.89  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 23  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  51.09 ระดับคุณภาพ  A 2  จ านวน  7 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  17.07 
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  3.7 สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  จ านวน 7 โรงเรียน   พบว่า  สรุปรายงานการประเมินโครงการ 
จ านวน 45  โครงการ  ระดับคณุภาพ  A 4  จ านวน  26 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.78  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 19  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  42.22 
  3.8 สหวิทยาเขตบึงกาฬ  จ านวน 5 โรงเรียน   พบว่า  สรุปรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 
40  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  72.50 ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 6  
โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  15.00  ระดับคุณภาพA2 จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
  3.9 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  จ านวน 6 โรงเรียน   พบว่า  สรปุรายงานการประเมินโครงการ 
จ านวน 48  โครงการ  ระดับคณุภาพ  A 4  จ านวน  15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  31.25  ระดับคุณภาพ  A 3  
จ านวน 21  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  43.75  ระดับคุณภาพA2 จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25 
  3.10 สหวิทยาเขตเซกา  จ านวน 7 โรงเรยีน   พบว่า  สรุปรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 
68  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.41  ระดับคณุภาพ  A 3  จ านวน 
40  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  58.82  ระดับคุณภาพA2 จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.41  ระดับ
คุณภาพ A1 จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.35   
 4. ผลงานดีเด่นวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสังกัด 10 สหวทิยาเขต ดังนี้ 
  4.1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  จ านวน 4 โรงเรียน พบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  
จ านวน 11 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 
54.54  ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 2 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 18.18  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 1 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ ด้านบริหารงบประมาณ จ านวน  2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.18 
  4.2 สหวิทยาเขตหนองคาย จ านวน 4 โรงเรียน พบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน 
13 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 4 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 30.77   
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 23.07 และ ด้านบริหารงบประมาณ จ านวน  2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38  
  4.3 สหวิทยาเขตเทสรังสี  จ านวน 6 โรงเรียน พบว่า มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน  
18 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 5 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 27.77  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 33.33  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 22.22  และ ด้านบริหารงบประมาณ จ านวน  3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.66 
   4.4 สหวิทยาเขตท่าบ่อ  จ านวน 6 โรงเรียน  พบว่า มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี จ านวน 13 เรื่อง  
แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 23.07 ด้านบริหาร
ทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.07 
และ ด้านบริหารงบประมาณ จ านวน  3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.07   
  4.5 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช จ านวน 5 โรงเรียนพบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน  
10 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 30  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 7 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 70   
  4.6 สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  จ านวน 5 โรงเรียนพบว่า  มรีายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน 
6 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน  5 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 83.33  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 1 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 16.66    
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4.7 สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด จ านวน 7 โรงเรียน พบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี   
จ านวน  22 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 10 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 
45.45 ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 18.18   ด้านบริหารงานบุคคล  จ านวน 4 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ ด้านบริหารงบประมาณ  จ านวน 4 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 18.18 
  4.8 สหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน พบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน   
5 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 40  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 2 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 60   ทั้งนี้ไม่มีรายงาน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบึงกาฬ 
  4.9 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 6 โรงเรียน พบว่า มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน  
17 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 35.29  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 35.29   ด้านบริหารงานบุคคล  จ านวน 2 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 11.76  ด้านบริหารงบประมาณ  จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.64   
  4.10 สหวิทยาเขตเซกา จ านวน 7 โรงเรียน พบว่า  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน   
20 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ 30  
ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 30   ด้านบริหารงานบุคคล  จ านวน 5 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 25  ด้านบริหารงบประมาณ  จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15   
   5.  ผลการประเมินความพึงพอใจ การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณา
การที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 (ก.ต.ป.น.)  10 สหวิทยาเขต ภาพรวม 9 สหวิทยาเขต ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.33  และ ความพึงพอใจการนิเทศด้วย VDO-On Demand ผ่านระบบ Conference   โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล ภาพรวม ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 
           6. การน าผลการนิเทศ  ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2563 

6.1  ปีการศึกษา 2563  ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา  และสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

6.2  ส่งเสริมการท าวิจัยประเด็นการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ด้าน ของแต่ละ 
กลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้องกับประเด็นการนิเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ 

        6.2.1  ด้านวิชาการ แยกตามกลุ่มงาน ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ที่สอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และน าประเด็นการนิเทศที่เป็นจุดพัฒนา  
ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป  ประกอบด้วย 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

        6.2.2 ด้านบริหารทั่วไป  สอดคล้องกับ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
กลุ่มนโยบายและแผน  สรุปรายงานผลการด าเนินงานประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจกลุ่มงาน  ตามประเด็น
การนิเทศที่เป็นจุดพัฒนา ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป   
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                 6.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจกลุ่มงาน  ตามประเด็นการนิเทศที่เป็นจุดพัฒนา ไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป   
                6.2.4 ด้านการบริหารงบประมาณ  สรุปรายงานผลการด าเนินงานประเด็นที่สอดคล้องกับ
ภารกิจกลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นการนิเทศที่เป็นจุดพัฒนา ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป   

ข้อเสนอแนะน าสู่การปฏิบัติจริง 
1. โรงเรียนในสังกัด  จัดท าข้อมูลผลการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป   

ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ  เป็นข้อมูลสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาพัฒนาตามประเด็นการ
นิเทศ ที่ อ.ก.ต.ป.น. ให้ข้อเสนอแนะ  (คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา) 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

2. การประเมินตนเอง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ครอบคลุมทุกฝ่าย และให้มีส่วน 
รว่มในการประเมินทุกประเด็น เขียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอความต้องการ
ในการนิเทศให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ปีการศึกษา  2563  ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา  และสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รูปแบบใช้สหวิทยาเขต และศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดไป  

2. ส่งเสริมการท าวิจัยประเด็นการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ด้าน  โดยใช้ข้อมูล 
วิธีปฏิบัติที่ดี และข้อมูลการประเมินโครงการของโรงเรียน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและความส าคัญของการนิเทศ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ออกกฎกระทรวงก าหนดก าหนดก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได๎มา
ของกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนเก๎าคน 
ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู๎แทนผู๎บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน กรรมการที่เป็นผู๎แทนของสถานศึกษาเอกชน จ านวนหนึ่งคน 
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวนห๎าคน ซึ่งแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงในด๎านการศึกษาปฐมวัย ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด๎านการวิจัยและประเมินผล ด๎านการบริหารการศึกษา 
ด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎านรวมกัน และหัวหน๎ากลุํมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน๎าที่ท างานรํวมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก 

 

เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามกรอบกลยุทธ์หลัก สพฐ.กลุํมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได๎ตระหนักในภาระหน๎าที่รับผิดชอบที่จะพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎น 
ผลสัมฤทธิ์ ของหนํวยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ให๎สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด ได๎เตรียมรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ ของ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ให๎สถานศึกษาบรรลุเปูาหมายของกลยุทธ์อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ 
นิเทศติดตามและประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก  สามารถรายงานผลการด าเนินงานตํอสาธารณะชน   
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

 เพ่ือเป็นข๎อมูลจากผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ตามคูํมือการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  4 ด๎าน   ได๎แกํ ด๎านวิชาการ ด๎านบริหารทั่วไป  
ด๎านบริหารบุคคล และด๎านบริหารงบประมาณ   ด๎านการด าเนินงานโครงการ ตามนโยบาย  ด๎านผลงานดีเดํน
ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  และแนวทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนใน  10 สหวิทยาเขต 
จึงรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ของคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โรงเรียนใน 10 สหวิทยาเขต รายละเอียดดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. 21    

10 สหวิทยาเขต 4 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านวิชาการ  ด๎านบริหารทั่วไป  ด๎านบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงาน
งบประมาณการด าเนินงานโครงการ ตามนโยบาย  และผลงานดีเดํนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 

2. เพ่ือน าผลการนิเทศไปเป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 
ขอบเขตการรายงาน 

การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามผลการ 
ประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัด  56  โรงเรียน  จ านวน 10  สหวิทยาเขต ประกอบด๎วย สหวิทยาเขต 
1) สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  2) สหวิทยาเขตหนองคาย 3) สหวิทบาเขตเทสรังสี 4) สหวิทยาเขตทําบํอ 
5) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  6) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  7) สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 8) สหวิทยาเขต 
บึงกาฬ  9) สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  10) สหวิทยาเขตเซกา  โดยคณะอนุกรรมการ ก.ตป.น. นิเทศติดตาม
และประเมินผล  ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา    เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 
2562  น าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ในปีการศึกษา 
2563  ดังนี้ 

1. ข๎อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  ประกอบด๎วย  จ านวนครู  จ านวนนักเรียน  การเปิดแผนการเรียน   
โรงเรียนอยูํในโครงการ  รางวัลที่ได๎รับ  และ ความต๎องการพัฒนา 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ  ด๎านบริหารทั่วไป   
ด๎านบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนในสังกัด สพม. 21   

3. ผลการด าเนินการโครงการตามนโยบาย ปีการศึกษา 2562 
4. ผลการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 21  
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับการนิเทศ  ที่มีตํอการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามโครงการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  ของหนํวยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

1. เครื่องมือ ก.ต.ป.น. 
2. แบบสรุปผลติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา 
3. แบบสรุปรายงานโครงการ สพฐ. 
4.  แบบสรุปวิธีปฏิบัติที่ดี   
5. แบบประเมินความพึงพอใจ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ระยะเตรียมการ 
  1.1 จัดท าคูํมือการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวบํงชี้ 
  1.2 จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  1.3 จัดท าแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตาม
เครื่องมือ ก.ต.ป.น. 
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       2. ระยะด าเนินการ 
               2.1 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. น ากลยุทธ์สูํความส าเร็จ ดังนี้ 

1) นิเทศติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด๎าน และโครงการตามนโยบาย 
สพฐ. สูํวิธีปฏิบัติที่ดี 

2) ถอดบทเรียน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  หนึ่งอาชีพ (วิธปีฏิบัติที่ดีของโรงเรียน) 
3) ใช๎สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบมีสํวนรํวม 
4) พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐานหลักสูตร สูํการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียน 

ให๎มีทักษะงานทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตร์พระราชา   
5) บริหารจัดการความรู๎ (KM: Knowledge Management) และกระบวนการ (PLC :  

Professional Learning Community)  ด๎วยศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม. 21 www.kmsecondary21.in.th 
   2.2 สร๎างการรับรู๎สูํการปฏิบัติ 
  1) แจ้งหนังสือราชการ ให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในตนเองตามเครื่องมือ ก.ต.ป.น. 

       2) ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต นิเทศการใช้เครื่องมือ ก.ต.ป.น. ในการประเมินตนเอง 
เพ่ือทราบจุดเดํน และจุดพัฒนา  
 3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด โดยใช๎สหวิทยา
เขตเป็นฐาน รูปแบบจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
ระหวํางวันที่ 16-20 และวันที่ 31 มีนาคม 2563  ดังนี้ 

1) ผู๎อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต น าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือ 
ก.ต.ป.น.  ด๎านวชิาการ 9 ประเด็น  ด๎านบริหารทั่วไป 6 ประเด็น  ด๎านบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น 
ด๎านการบริหารงบประมาณ 5 ประเด็น  ด๎านการด าเนินโครงการตามนโยบาย  และ ผลงานดีเดํน 
ของสถานศึกษา(วิธีปฏิบัติที่ดี) ตามผลการประเมินตนเอง  โรงเรียนละ 10 นาท ี

2) คณะอ.ก.ต.ป.น. สะท๎อนผลการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือ ก.ต.ป.น. เพื่อรับรองผล 
การประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การสรุปรายงานผลการนิเทศ 
1) คณะ อ.ก.ต.ป.น. สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
2) ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต น าผลการประเมินตนเองที่เป็นจุดเดํน ไปยกยํองชมเชย  

ขยายผลตํอยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าจุดพัฒนาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 ตํอไป 
 5. น าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รํวมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ตํอไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยใช๎กระบวนการมสีํวน มีผลการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาน ามาวางแผนพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง มีความเข๎มแข็งทางวชิาการ ผูเ๎รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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     สํวนที่ 2 
ข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด สพม. 21   56  โรงเรียน  จ านวน 10 สหวิทยาเขต 

 
ข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด สพม. 21   56  โรงเรียน  จ านวน 10 สหวิทยาเขต   

ประกอบด๎วย  จ านวนครู  จ านวนนักเรียน  การเปิดแผนการเรียน  โรงเรียนอยูํในโครงการ  รางวัลที่ได๎รับ  
และ ความต๎องการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ตารางที ่1  จ านวนครู/จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  

สหวิทยาเขต/โรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน นักเรียนเรียนรวม 
1.สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล    
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 171 3,395  
2. โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 35 678  
3. โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา 11 60 16 
4. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 20 280  
2. สหวิทยาเขตหนองคาย    
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 67 533  
2. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 21 202 1 
3. โรงเรียนฝางพิทยาคม 21 217 13 
4. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 24 298  
5. โรงเรียนกวนวันวิทยา 14 72  
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี    
1. โรงเรียนพานพร๎า 33 465  
2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 35 510 19 
3. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์ 19 200 19 
4. โรงเรียนสังคมวิทยา 48 822 16 
5. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 27 292  
6. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม 22 277  
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ    
1. โรงเรียนทําบํอ 125 2,436  
2. โรงเรียนทําบํอพิทยาคม 15 167 1 
3. โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 19 240 9 
4. โรงเรียนถํอนวิทยา 21 216 7 
5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 28 397 9 
6. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 14 119  
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สหวิทยาเขต/โรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน นร.เรียนรวม 
5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช    
1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 144 2,887  
2. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 53 744 7 
3. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 35 506 24 
4. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 29 400 3 
5. โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ 17 259  
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์    
1. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 49 809 4 
2. โรงเรียนเซิมพิทยาคม 39 619 6 
3. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 32 509  
4. โรงเรียนนาดีพิทยาคม 19 361  
5. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 19 231  
7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด    
1. โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 104 1,663  
2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 101 1,718 30 
3. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 38 583  
4. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 21 314  
5. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 346 1 
6. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม 12 174  
7. โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 16 199  
8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ    
1. โรงเรียนบึงกาฬ 159 2,657 3 
2. โรงเรียนบุํงคล๎านคร 45 677 5 
3. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 30 470 34 
4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 24 331  
5. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 21 281 36 
9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ    
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ๑๐๖ 1,933 12 
2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา 80 1,642  
3. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 12 197  
4. โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา 26 283  
5. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 16 139 8 
6. โรงเรียนภูทอกวิทยา 19 200 1 
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สหวิทยาเขต/โรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
10.สหวิทยาเขตเซกา    
1. โรงเรียนเซกา 95 1,726  
2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 65 927  
3. โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 410 12 
4. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 29 323  
5. โรงเรียนโสกกํามวิทยา 19 212  
6. โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 7 149  
7. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 24 357  
 
 จากตารางที่ 1   จ านวนครู นกัเรียน และนักเรียนเรียนรํวม ของสหวิทยาเขต ทั้งหมด 10 สห 
วิทยาเขต  พบวํา จ านวนครู 2,282 คน จ านวนนักเรียน 36,574 คน (นักเรียนเรียนรวม จ านวน  296 คน)  
แยกเป็นรายสหวิทยาเขต ได๎ดังนี้ 1) สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล จ านวนครู 237 คน จ านวนนักเรียน 
4,413 คน (นักเรียนเรียนรวม 16 คน  2) สหวิทยาเขตหนองคาย จ านวนครู 80 คน จ านวนนักเรียน  
789 คน (นักเรียนเรียนรวม 14 คน)  3) สหวิทยาเขตเทสรังสี จ านวนครู 184 คน จ านวนนักเรียน  
2,566 คน (นักเรียนเรียนรวม 54 คน)  4) สหวิทยาเขตทําบํอ จ านวนครู 222 คน จ านวนนักเรียน  
3,573 คน (นักเรียนเรียนรวม 26 คน) 5) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช จ านวนครู 278 คน จ านวนนักเรียน 
4,796 คน  (นักเรียนเรียนรวม 34 คน) 6) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จ านวนครู 158 คน จ านวนนักเรียน 
2,529 คน (นักเรียนเรียนรวม 10 คน) 7) สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด จ านวนครู  318 คน จ านวน
นักเรียน 4,997 คน (นักเรียนเรียนรวม 31 คน) 8) สหวทิยาเขตบึงกาฬ จ านวนครู 279 คน จ านวน 
นักเรียน 4,416 คน 9) สหวทิยาเขตศรีพรเจริญ จ านวนครู 259 คน จ านวนนักเรียน 4,394 คน (นักเรียน
เรียนรวม 21 คน) และ 10) สหวิทยาเขตเซกา จ านวนครู 267 คน จ านวนนักเรียน 4,104 คน 
(นักเรียนเรียนรวม 12 คน) 
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ตารางที่ 2 การเปิดแผนการเรียน/ห๎องเรียนพิเศษ และการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน แผนการเรียน 

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. ห๎องเรียน GIFTED ม.1-6   จ านวน 659 คน 

2. ห๎องเรียน GATE (Gifted and Talented Education Program : 
GATE Program) ม.1-6   จ านวน 323 คน 
3. ห๎องเรียน EP (ENGLISH PROGRAM) ม. 1-3  จ านวน  87 คน 
4. ห๎องเรียน   IEP (Intensive English Program)  
ม.1-6  จ านวน 89 คน 
4. รูปแบบชุมนุมอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  30  คน   
5. รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1. กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
นักเรียน  90 คน   
2. กลุํมวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 158 คน   
3. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 36 คน   
4. กลุํมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จ านวน 15 คน   
5. กลุํมเกษตรศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และ
การประมง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 11 คน   
6. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5 จ านวน 44 คน   
7. กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5 จ านวน 43 คน   
8. กลุํมศิลปกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน   
9. กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่5  จ านวน 65 คน    
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สหวิทยาเขต/โรงเรียน แผนการเรียน 
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  
2. โรงเรียนน้ าสวยวิทยา รูปแบบชุมนุมอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน..คน   
3. โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ านวน ๕๕ คน 
4. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม รูปแบบชุมนุมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จ านวน 40 คน   
2. สหวิทยาเขตหนองคาย  
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร - 
2. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 1. รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  จ านวนนักเรียน  

๑๖  คน  สาขาการโรงแรม MOUกับสถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 
2. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน
นักเรียน ๖๖  คน หลักสูตรงานชําง MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 
3.  กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔/๑  จ านวนนักเรียน   ๑๖  คน   
4. กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔/2  จ านวนนักเรียน   ๑๔  คน   

3. โรงเรียนฝางพิทยาคม 1.รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จ านวน  161  คน 
2.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
จ านวนนักเรียน   217  คน  
หลักสูตรชํางเสริมสวย/ชํางตัดผม , การท าขนมไทย/ขนมเบเกอรรี่ , 
การจัดตกแตํงสถานที่/การจัดดอกไม๎MOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดหนองคายหรือวิทยากรท๎องถิ่น 
3. รูปแบบชุมนุมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน30 คน   
4. รูปแบบธุรกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน15  คน   

4. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6จ านวน 298 คน   
2. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 66 คน 

5. โรงเรียนกวนวันวิทยา รูปแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–๖จ านวน 72 คน   
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี  
1. โรงเรียนพานพร๎า 1. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จ านวน 300 คน 

2. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4-6 จ านวน 80 คน   
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3. กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-
6 จ านวน 80 คน   

2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. รูปแบบบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จ านวน ๕๑๐ คน   
2. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น มัธยมศึกษาปีที ่๑– ๓จ านวน ๓๒๘ คน 
3. กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑,  
๕/๑, ๖/๑ จ านวน ๙๐ คน   
4. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท ี๖/๒ จ านวน ๒๖ คน   
5. กลุมํครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา  
(กลุํมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที๕่/๒, ๔/๒ จ านวน ๖๖ คน   

3. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ จ านวน  ๑๓๖ คน  
4. โรงเรียนสังคมวิทยา 1. รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๘๒๒ คน   

2. รปูแบบหลักสูตรระยะสั้น มัธยมศกึษาปีที่ ๑ -๓ จ านวน ๕๓   คน  
5. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม รูปแบบชุมนุมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 จ านวน 90 คน   
6. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม 1. รูปแบบบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๒๗๗ คน   

2. รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 จ านวน ๔๔ คน  สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์ MOUกับสถาบันวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิชาชีพทําบํอ 
3. กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา  
(กลุํมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที๕่ จ านวน ๔๐ คน   

4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ  
1. โรงเรียนทําบํอ 1. ห๎องเรียน GIFTED ม. 4-6 จ านวน 82 คน 

2. ห๎องเรียน  MINI ENGLISH PROGRAM ม.1-3 จ านวน 51 คน 
3. ห๎องเรียน  กีฬา ม.4-5 จ านวน 44 คน 
4. ห๎องเรียน Talented Program ม. 1-3 จ านวน 136 คน 
5. รูปแบบทวิศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖จ านวน ๓๒ คน   
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ MOUกับสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพ
ทําบํอ 
6. กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖จ านวน
นักเรียน ๒๖๕ คน   
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7. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวนนักเรียน ๕๔ คน   
8. กลุํมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ จ านวนนักเรียน ๓๔ คน   
9. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ จ านวนนักเรียน ๑๕๐ คน   
10. กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที๔่-๖ จ านวนนักเรียน ๖๗ คน   
11. กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๑๗๓ คน   

2. โรงเรียนทําบํอพิทยาคม รูปแบบบูรณากา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑-๖ จ านวน 167 คน   
3.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร รูปแบบบูรณาการ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 169  คน   
4. โรงเรียนถํอนวิทยา รูปแบบบูรณาการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 2  จ านวน 51 คน   
5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 82 คน 
6. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จ านวน 74 คน 

2. รปูแบบธุรกิจพอเพียง    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..จ านวน..คน   
5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  
1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. ห๎องเรียน  EIS (English for Integrated Study) ม. 2,3และ  

ม.5,6 จ านวน 161 
2. ห๎องเรียนกีฬา ม.4-6 จ านวน 59 คน 
3. ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล๎อม ม.4-6 จ านวน 89 คน 

2. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  
1๓๙ คน หลักสูตรอาหารไทย(ขนมกล๎วยสร๎างรายได๎) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๒ จ านวน 1๕๖ คน หลักสูตร ขนมไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ จ านวน 1๔๕ คน หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง
ตะกร๎า 

3. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม - 
4. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา - 
5. โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๔๓   คน  หลักสูตร  
ชํางท าอาหารไทย และ ชํางเดินสายไฟ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๓   คน  หลักสูตร อาหารจาน
เดียว และ สิ่งประดิษฐ์ของใช๎ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน  ๒๖   คน  หลักสูตร ชาํงท าขนม
ไทย และ งานเฟอร์นิเจอร์ไม๎ 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
1. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ รูปแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

จ านวน 809 คน   
2. โรงเรียนเซิมพิทยาคม - 
3. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม - 
4. โรงเรียนนาดีพิทยาคม  รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๑๕๐ คน   
5. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม - 
7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  
1. โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 1.กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่..จ านวน..คน   
2.กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่...จ านวน ....คน   

2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1.รูปแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จ านวน  
1,718..คน   
2. รูปแบบชุมนุมอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 670 คน   
3. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวนนักเรียน 35 คน   
4. กลุํมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จ านวนนักเรียน 35 คน   
5. กลุํมครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 
จ านวนนักเรียน 35 คน   

3. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๘๐ คน   
สาขา ชํางกล บัญชี โยธา และอิเล็กทรอนิกส์   MOUกับสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

4. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ - 
5. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก 

1.รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 จ านวน 54 คน   
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ โยธา MOU กับสถาบันวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ 
2. กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จ านวน 2 คน   
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3. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 11 คน 
4. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 17 คน    
5. กลุมํครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา (กลุํม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู)ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่.6 จ านวน 5 คน  
6. กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์)ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 จ านวนนักเรียน 3 คน 

6. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓. จ านวน
นักเรียน ๑๐๕ คน หลักสูตร ธุรกิจพอเพียง MOU กับ หรือวิทยากร
ในท๎องถิ่น 

7. โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม รูปแบบธุรกิจพอเพียง    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน .คน   
8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ  
1. โรงเรียนบึงกาฬ 1. ห๎องเรียนGIFTED ม.1-6 จ านวน 401  คน 

2. ห๎องเรียน  MINI ENGLISH PROGRAM ม.1-3  
จ านวน 45 คน 
3.รูปแบบทวิศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....จ านวน.คน   
4. รูปแบบธุรกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 75 คน   

2. โรงเรียนบุํงคล๎านคร รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 31 คน  หลักสูตร.....MOU กับ...วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ.หรือ
วิทยากรท๎องถิน่ 

3. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ านวน ๔๗๐ คน   
4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  20 คน 
5. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๓๙ คน   

สาขาไฟฟูา และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ MOUกับสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1.รูปแบบทวิศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔/๘  

จ านวน ๒๔ คน  สาขา  ชํางกลโรงงาน และ การโรงแรมและการ
ทํองเที่ยว   MOU กับสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
2.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ 
จ านวน ๓๔ คน หลักสูตร ชํางยนต์ ชํางไฟฟูา MOU กับ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
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2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. รูปแบบบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 953 คน   
2. รูปแบบทวิศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 54 คน   

3. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  รูปแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖จ านวน ๒๐ คน   
4. โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา 1. รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๒๘๓ คน   

2. กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖จ านวน ๑๐ คน   
3. กลุํมวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๑๐ คน   
4. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๑๐ คน   
5. กลุํมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวนนักเรียน ๑๐ คน   
6. กลุํมเกษตรศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และ
การประมง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๑๗ คน   
7. กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การทํองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมสาขาวิชาสังคมศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่๔-๖ จ านวนนักเรียน ๑๔ คน   
8. กลุมํครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา  
(กลุํมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่.๔-๖ จ านวนนักเรียน ๑๑ คน   
9. กลุํมศิลปกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๕ คน   
10. กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยา/กลุํมสาขาวิชานิติศาสตร์)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๑๙ คน   

5. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑๓๙ คน   
6. โรงเรียนภูทอกวิทยา รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 200  คน   
10.สหวิทยาเขตเซกา  
1. โรงเรียนเซกา 1. ห๎องเรียน IP (Intensive Program) ม. 1-6 จ านวน 190 คน 

2. รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 
220 คน   
3. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน
นักเรียน 70 คน หลักสูตร งานใบตอง MOU กับ วิทยาลัยการอาชีพ
เซกา หรือ วิทยากรท๎องถิ่น 
4.  กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลุํมวิชาแพทยศาสตร์  
   และ วิชาที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพอนามัย) จ านวน 545  คน 
ม.4  4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174  คน 
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ม. 5 5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 171 คน 
ม. 6 6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต) จ านวน  200 คน 
5. กลุํมวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (กลุํมสาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ) จ านวน 545 คน 
ม. 4  4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174  คน 
ม. 5 5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 171  คน 
ม. 6 6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน  200 คน  
6. กลุํมวิศวกรรมศาสตร์  (กลุํมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) จ านวน 
594 คน 
ม. 4  4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต) จ านวน 174 คน 
ม. 5 5/1 (แผนการงาน-เทคโนโลยี)  จ านวน 28 คน 
     5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน 171  คน 
ม. 6  6/1 (แผนการงาน-เทคโนโลยี)  จ านวน  21 คน 
    6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)    จ านวน 200 คน  
7. กลุํมสถาปัตยกรรมศาสตร์  (กลุํมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
จ านวน 627 คน 
ม. 4  4/2 (แผนภาษา - สังคม)   จ านวน  29  คน 
        4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน  174  คน 
ม.5   5/2 (แผนภาษา-สังคม)  จ านวน  26  คน 
       5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน  171 คน 
ม.6   6/2(ศิลป์-ภาษา)   จ านวน 27 คน 
         6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน 200  คน  
8.  กลุํมเกษตรศาสตร์ (กลุํมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   วนศาสตร์และการประมง) จ านวน  627 คน 
ม. 4  4/2(แผน ภาษา-สังคม) จ านวน  29  คน 
         4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174 คน 
ม.5   5/2 (แผนภาษา-สังคม)  จ านวน  26 คน 
         5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 171 คน 
ม. 6    6/2(ศิลป์-ภาษา)  จ านวน 27 คน 
           6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 200  คน 
9.  กลุํมบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี  การทองเที่ยวและโรงแรม 
เศรษฐศาสตร์  (กลุํมวิชาสังคมศาสตร์) จ านวน 572 คน 
ม.4   4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174 คน 
ม. 5   5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 171 คน 
ม.6   6/2 (ศิลป์-ภาษา)   จ านวน 27 คน 
        6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน 200 คน 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม. 21 (10 สหวิทยาเขต)  ปีการศึกษา 2562  หน๎า 15 
 

10.  กลุมํครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  พลศึกษาและ 
   สุขศึกษา (กลุํมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ การฝึกหัดครู) 
จ านวน 628 คน 
ม. 4  4/1 (แผนดนตรี-กีฬา)  จ านวน  30  คน 
    4/3-4/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174 คน 
ม. 5  5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 171 คน 
        5/2 (แผนภาษา-สังคม)  จ านวน  26  คน 
       6/2 (ศิลป์-ภาษา)   จ านวน 27  คน 
        6/3-6/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 200 คน 
11. กลุํมศิลปกรรมศาสตร์ (กลุํมสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
จ านวน 503 คน 
ม. 4  4/2 (แผนภาษา - สังคม)   จ านวน 29  คน 
      4/3-4/7(แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน 174  คน 
ม.5  5/1 (แผนการงาน-เทคโนโลยี)  จ านวน 28 คน 
       5/2 (แผนภาษา-สังคม)  จ านวย  26  คน 
       5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)   จ านวน 171 คน 
ม. 6  6/1 (แผนการงาน-เทคโนโลยี)  จ านวน 21  คน 
        6/2 (ศิลป์-ภาษา)  จ านวน  27  คน 
12.  กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา /กลุํมสาขาวิชา
นิติศาสตร์) จ านวน 372 คน 
ม. 4     4/3-4/7(แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน 174  คน 
ม. 5     5/3 -5/7 (แผนวิทย์-คณิต)  จ านวน  171  คน 
ม. 6      6/2 (ศิลป์-ภาษา)  จ านวน  27  คน 

2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน  ๙๒๗ คน  
2. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖จ านวน  
๖๐๐ คน  หลักสูตร ๑๕ หลักสูตรMOU กับ วิทยาลัยการอาชีพเซกา 
หรือวิทยากรท๎องถิ่น 
3. รูปแบบชุมนุมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๒๒๐ คน   

3. โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

1. รูปแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 จ านวน 146  คน   
2. รูปแบบทวิศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
จ านวน 8  คน  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาชํางไฟฟูา สาขาชําง
อิเล็กทรอนิก สาขาชํางยนต์ และสาขาบัญชี                                 
MOU กับ สถาบันวิทยาลัยการอาชีพเซกา 
3. รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  จ านวน 
81  คน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ๎า และหลักสูตรการใช๎บริการ
จักรยานยนต์แบบหัวฉีด MOU กับ สถาบันวิทยาลัยการอาชีพเซกา 
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โรงเรียน การเปิดแผนการเรียน 
4. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา รูปแบบชุมนุมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  จ านวน ๑๓๗ คน   
5. โรงเรียนโสกกํามวิทยา - 
6. โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่......จ านวน.....คน   
7. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  
 

จากตาราง ที่ 2  พบวํา มีโรงเรียนที่รายงานผลการเปิดแผนการเรียนจ านวน 48 โรงเรียน และ ไมํ 
รายงานผล จ านวน 8  โรงเรียน  สํวนโรงเรียนที่รายงานผลการเปิดห๎องเรียนและแผนการเรียน แยกเป็นดังนี้
โรงเรียนที่เปิดห๎องเรียนพิเศษ เชํน GIFTED, EP, MEP,IP,GATหรือ ห๎องเรียนกีฬาจ านวน 12 โรงเรียน ,  
ทวิศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน, เปิดแผน 9 กลุํมอาชีพ จ านวน 10 โรงเรียน, ชุมนุมอาชีพ จ านวน 8 โรงเรียน 
บูรณาการ จ านวน 22 โรงเรียน, หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 17 โรงเรียน และธุรกิจพอเพียง จ านวน 4 
โรงเรียน   
 
ตารางที่ 3 โรงเรียนในโครงการตามนโยบาย 

สหวิทยาเขต/โรงเรียน โครงการ 
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนวิถีพุทธ       
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียน STEM  education                                                   
7. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน   
8. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. โรงเรียน  Education Hub  โปรแกรมนานาชาติ (International 
Program)   
10.โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
11.โรงเรียนในโครงการโครงการพระราชทานความชํวยเหลือด๎าน
การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให๎แกํโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผําเด็ก
ก าพร๎า แขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวตามโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
12. โรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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สหวิทยาเขต/โรงเรียน โครงการ 
2. โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนวิถีพุทธ       
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
4. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
5.โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติ                             
6. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
7. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
8. โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
9. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคารขยะ 
10. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
11. โรงเรียนในโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยใช๎โมเดล 
CHECK & PASSION MODEL 
12. โรงเรียนในโครงการระบบพัฒนาบุคลากรโรงเรียนน้ าสวยวิทยา 

3. โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา 1.โรงเรียนวิถีพุทธ     
2. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
3.โรงเรียน DLIT/DLTV   
4. โรงเรียนประชารัฐ     
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
6. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

4. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียน STEM  education                                                    

2. สหวิทยาเขตหนองคาย โครงการ 
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1.โรงเรียนสุจริต       

2.โรงเรียนวิถีพุทธ               
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) 
4. โรงเรียนในโครงการ  KKU Smart Learning. 
5. โรงเรียนในโครง SMT 

2. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
6. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎” 
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7.    โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  
School)                   

3. โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.โรงเรียนวิถีพุทธ     
4. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
5. โรงเรียน DLIT/DLTV   
6. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โรงเรียนประชารัฐ 
8. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
9.  โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 
10. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC)                                         

4. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต       
2. โรงเรียนวิถีพุทธ      
3.  โรงเรียน DLIT/DLTV   
4. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต    
5.  โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
7. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
8. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน    
9. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
10. โรงเรียน SMT 
11. โรงเรียนสีขาว 

5. โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี โครงการ 
1. โรงเรียนพานพร๎า 1. โรงเรียนวิถีพุทธ      

2. โรงเรียน DLIT/DLTV   
3. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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5. โรงเรียนในโครงการห้องสมุด 3 ดี 
6. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนวิถีพุทธ     
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต     
6. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
8. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
9. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการ เรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 

3. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์ ไมํมีขอ๎มูล 
4. โรงเรียนสังคมวิทยา 1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2. โรงเรียนวิถีพุทธ      
3. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)   
5ใ โรงเรียน DLIT/DLTV   
6. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต    
7. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
8. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
9. โรงเรียน STEM  education                                                   
10.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
11. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
12. โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning  

5. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียน DLIT/DLTV   
4.  โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
5. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  

6. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.  โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต    
6. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
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8. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า                                                             
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
9. โรงเรียน STEM  education                                                    
10. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน    
11. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                      
12. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
13. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
14.  โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
15. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุ๎มครองเด็ก 
16. โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
17. โรงเรียนในโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
18. โรงเรียนน ารํอง ขนาดเล็ก การจัดรูปแบบการเตรียมความพร๎อม
ศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 9 กลุํมอาชีพ  

4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ โครงการ 
1. โรงเรียนทําบํอ 1. โรงเรียนสุจริต  

2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) 
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
5. โรงเรียนน ารํองจัดรูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุํมความถนัดทางสาขา
วิชาชีพการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 
6. โรงเรียนศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 จังหวัดหนองคาย 
7. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาอังกฤษ 

2. โรงเรียนทําบํอพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต  
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียน DLIT/DLTV  
4. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
6. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษท่ี 21 
7. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 
8. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                
9. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
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3.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 
 
 

1. โรงเรียนสุจริต  
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนดีประจ าต าบล 
4. โรงเรียนประชารัฐ 
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 

4. โรงเรียนถํอนวิทยา 1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
2. โรงเรียนสุจริต 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
6. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
7. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”           
8. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

9.โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง   (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

9. โครงการโรงเรียนขับขี่ปลอดภัย   
10. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่  
11. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม 
12. โครงการโรงเรียนสีขาว    
13. โครงการสํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการในสถานศึกษา   

5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. โรงเรียนสุจริต  
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียน DLIT/DLTV 
5. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
6. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
7. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
8. โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
10. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

6. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียน DLIT/DLTV  
3. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                      
5. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
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6. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
7. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
8. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า                                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9. โรงเรียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู๎ดาราศาสตร์ 
10. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 

5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช โครงการ 
1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
5. โรงเรียน DLIT/DLTV   
6. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
7. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย 
8. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท 

2. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
5. โรงเรียน DLIT/DLTV   
6. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
8. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
9. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
10. โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning 
11. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.รุํนที่  2 
12. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ      
3. โรงเรียน DLIT/DLTV   
4. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
5. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน   
6. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”  ในศตวรรษท่ี 21 
7. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
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4. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ       
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียน STEM  education  
6. โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”   
7. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ                                                               

5. โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5.โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
1. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน 

2. โรงเรียนดีประจ าต าบล     
3. โรงเรียนวิถีพุทธ  
4. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน    
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง    
6. โรงเรียน DLIT/DLTV 
7. โรงเรียนสุจริต 
8. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรํวม     
9. งานสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชด าริ  
10. โรงเรียน STEM  education 
11. โรงเรียนศนูย์วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
12. โรงเรียนในโครงการ มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
13. โรงเรียนในโครงการ  การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือปลูกฝังเยาวชนให๎เป็น“พลเมืองดี วินัยเดํน” ตามแนวคิดของ 
“STAR STEMS” 
14. โรงเรียน  Zero waste 
15. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
16. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
17. 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
18.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
19. โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
20.โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด๎วย
นวัตกรรม  KKU Smart Learning 
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2. โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. โรงเรียนวิถีพุทธ   
2. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
4. โรงเรียน DLIT/DLTV 
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรํวม    
6. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” 
7. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
8.  โรงเรียนในโครงการศูนย์สานฝันกีฬาเพ่ืออาชีพ สพฐ. 
9. โรงเรียนในโครงการจิตรศึกษา 
10. โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning 
11. โรงเรียนในโครงการ SMT สสวท. 

3. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. โรงเรียนวิถีพุทธ      
2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) 
3. โรงเรียนสุจริต      
4. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
6. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 
7. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. โรงเรียนในโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา”ปูองกันการทุจริต” 
9. โรงเรียนในโครงการสํงเสริมการอํานห๎องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 
10. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero  Waste School 
11. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุ๎มครองเด็ก 

4. โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียน DLIT/DLTV 
5. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎  ในศตวรรษท่ี 21        
6.โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                      

5. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
 

1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                   
7. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC) 
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8. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท (SMT) 
9. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว 

7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  
1. โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต       

2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)     
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย 

2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
5. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
6. โรงเรียน DLIT/DLTV   
7. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต    
8. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
9. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
10. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
11. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎          
12. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู๎”                     
ในศตวรรษท่ี 21 
13. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
14. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
15 โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
16. โรงเรียนในโครง การสร๎างพลเมืองดี วินัยเดํน ด๎วยแนวคิด STAR 
STEMS 

3. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนวิถีพุทธ      
 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)   
4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
5. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต  
6. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
7. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                      
8. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
9. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
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4. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียน DLIT/DLTV  
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

5. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

1.โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
3. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
4. งานสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชด าริ   
5. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
6. โรงเรียนในโครงการkku smart learning 

6. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ     
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                      

7. โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต 
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ  
1. โรงเรียนบึงกาฬ 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนวิถีพุทธ       
3.  โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5.  โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต     
 6.โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
7.  โรงเรียน STEM  education    
8. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ                                                

2. โรงเรียนบุํงคล๎านคร 1. โรงเรียนวิถีพุทธ      
2. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
3. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต 
4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ                                                                    
5. โรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  

3. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
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4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
6. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
7. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
8. โรงเรียนในโครงการ ZERO WART 
9. โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนสีขาว 

4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียน DLIT/DLTV  
4. โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 
5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 
6. โรงเรียนในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
7. โรงเรียนในโครงการธรรมะเดริเวอร์รี่ 

5. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต         
2.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
3. โรงเรียนวิถีพุทธ        
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต    
6. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
7. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
8. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”  
9. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
10. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC)   

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ โครงการ 
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
5. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม   
6. โรงเรียน STEM  education                                                    
7. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
8.โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน   
9. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
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10. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ     
4. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
5. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
6. โรงเรียน DLIT/DLTV   
7. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โรงเรียน STEM  education                                                    
9. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
10. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
11. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
12. โรงเรียนศนูย์วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ศูนย์ ERIC  
จังหวัดบึงกาฬ 
13. โรงเรียนในโครงการ ห๎องเรียน SMART SAMSUNG CENTER  

3. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ      
3. โรงเรียน DLIT/DLTV   

4. โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
7.  โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
8. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
9. โรงเรียนในโครงการ อย.น๎อย 
10. โรงเรียนในโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 
11. โรงเรียนในโครงการ สภานักเรียน 

5. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
5. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
6. โรงเรียน DLIT/DLTV   
7. โรงเรียนประชารัฐ      
8. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
9. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
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10. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

6. โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ      
4. โรงเรียน DLIT/DLTV   
5. โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ 
6. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

10.สหวิทยาเขตเซกา โครงการ 
1. โรงเรียนเซกา 1. โรงเรียนสุจริต      

2. โรงเรียนวิถีพุทธ       
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    
5. โรงเรียน DLIT/DLTV       
6. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                                     
7. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม     
8. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน     
9. โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”                     
10. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
11. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.โรงเรียนวิถีพุทธ       
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)    
5. โรงเรียน DLIT/DLTV   
6. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โรงเรียน STEM  education                                                    
8. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
9. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ  
10. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
11. โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ 
12. โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานของ 
สสวท 
13. โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนธนาคารต๎นแบบ 
14. โรงเรียนในโครงการ Zero  waste  school 
15. โรงเรียนในโครงการ Eco - School 
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3. โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ     
2. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS)   
4. โรงเรียน DLIT/DLTV  
5. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนประชารัฐ     
7. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
8. โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติ                                
9. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
    สยามบรมราชกุมารี                           
10. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
11. โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21     
12. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 
13. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

4. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. โรงเรียนสุจริต  
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนประชารัฐ 
4. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน  
6. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 

5. โรงเรียนโสกกํามวิทยา 1. โรงเรียนสุจริต      
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
6. โรงเรียนในโครงการศูนย์ฝึกมวยสากลสมัครเลํนจังหวัดบึงกาฬ 
7. โรงเรียนในโครงการพ้ืนที่ชุํมน้ าโลก 
8. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

6. โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 1. โรงเรียนดีประจ าต าบล 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนประชารัฐ  

7. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. โรงเรียนสุจรติ 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตรต์ามพระราชด าริ 
5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสงํเสริมสุขภาพ 
6. โรงเรียนในโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE 
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ตารางท่ี 4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สหวิทยาเขต/

โรงเรียน 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
1. โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เป็นโรงเรียนที่ตั้งสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแหํงประเทศไทย 
ประจ าจังหวัดหนองคาย 
2. ได๎รับรางวัลเหรียญทองประกวดโครงงานดีเดํนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูที่ปรึกษา
โครงงาน  
3. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานดีเดํนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแขํงขันเลํา
นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
5. ได๎รับรางวัล ครูดีของแผํนดินขั้นพ้ืนฐานโครงการเครือขํายครูดีของแผํนดิน     
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2562ชมรมต๎นกล๎าปทุมเทวาภิบาล  
6. ไดร๎ับการคัดเลือกให๎เป็นแกนน าในการจัดคํายกล๎าอาสา ตามโครงการกล๎าแผํนดิน
ด๎วยบวน ประจ าปี 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรมรายการชมรมต๎นกล๎าเทวาภิบาล 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น  พลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา
ดีเดํน สงเสริมศีลธรรม คํานิยมหลัก 12 ประการ ขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริม
คุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดิน
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2561     จากกระทรวงวัฒนธรรม 
7. นางสาวนิภา  เกตุตรง ได๎รับรางวัลครูผู๎มีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว์ เป็นผู๎มีความ
เสียสละ อุทิศตนเป็นที่ปรึกษากลุํมเยาวชน สํงเสริมศิล 5 คํานิยม 12 ประการ และ
ขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ“พอเพียง วินัย สุจิต จิตอาสา” ภายใต๎
โครงการกล๎าแผํนดินเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวง
วัฒนธรรม 
8. นายสิทธิศักดิ์  ท านานอก  ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นบุคคลผู๎ท าคุณประโยชน์ตํอเด็กและ
เยาวชนสาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจ าปี 2561             
9. นางเสาวณี  จินดาวงค์ ได๎รับรางวัลครูผู๎มีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว์ เป็นผู๎มีความ
เสียสละ อุทิศตนเป็นที่ปรึกษากลุํมเยาวชน สํงเสริมศีล 5 คํานิยม 12 ประการ และ
ขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ“พอเพียง วินัย สุจิต จิตอาสา” ภายใต๎
โครงการกล๎าแผํนดินเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวง
วัฒนธรรม 
10. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนมีพัฒนาการสูง ล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวมสูง ล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ 
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวมสูง ล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ 
11. โรงเรียนบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพและเป็นโรงเรียนประธานกลุํมกลุํมการ
บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพแบบเข๎มข๎น (Intensive School) 
12. ผํานการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ
แหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
13. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่สํงเสริมพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นผู๎น าใน “โครงการพลังเครือขํายเยาวชนสร๎างชาติ” ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
14. ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
(Independent Study) ภาคภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง  94.75 คะแนน 
ระดับชาติ ชื่อผลงาน A One Day Trip in Nongkhai , a video to publicize a 
tourism in Nongkhaiผู๎จัดท า:  
1. เด็กหญิงนับทอง กองสมบัติ ม.2/13  2. เด็กหญิงกานติมา สุวรรณรงค์ ม.2/12 
3. เด็กหญิงภิษฐญา พันธุ์จินดาวรรณ   ครูผู๎ควบคุม : ครูอิสรี รักไทย 
14. ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
(Independent Study) ภาคภาษาไทย ระดับเหรียญทอง  92 คะแนน ระดับชาติ    
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยการผลิตแก๏สชีวภาพจากเศษอาหารรํวมกับกากน้ าตาล 
ผู๎จัดท า:1. นางสาวตติยา อาฆราช ม.6/15 2. นางสาวกีรติกร ไกรยะราช ม.6/15 
3. นางสาวพิริยาภรณ์ พิมพ์บึง ม.6/15ครูผู๎ควบคุม 1. นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สวําง  2. 
นายจักรี แก๎วน้ าค า 3. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์ 
15. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ในโครงการ "สะพานสานฝันเยาวชนนัก
ประดิษฐ์ ปีที่ 12 (Bridge 2 Inventor Challenge 2019) จัดโดย บริษัท 
บริดจสโตน    (ประเทศไทย) จ ากัด รํวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข๎อ "นวัตกรรม
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง (Innovation for Smart Mobility)  
16. ได๎รับรางวัลชนะเลิศในระดับเหรียญทอง พร๎องเงินสนับสนุนจ านวน 40,000 
บาท และทุนการศึกษาเรียนตํอในระดับปริญญาตรี ส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎า
รํวมการแขํงขัน ชนะเลิศการแขํงขันตอบค าถามเก่ียวกับประเทศญี่ปุุนระดับประเทศ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 7 กันยายน  
2562 

2. โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. โรงเรียนรางวัลชมเชยระดับจังหวัด ”โครงการยุวชนประกันภัย”  
2. รางวัลยุวชนประกันภัยดีเดํน ประเภทเพลง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวําง วันที่ 12 - 14 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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3. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
4. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
5. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
6. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 7. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 
8.  รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
9. รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วยวิทยุ  
    ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 

3. โรงเรียนคํายบก
หวานวิทยา 

๑. การจักสานไม๎ไผํ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ขวดพํนไฟเอนกประสงค์ 
๓. กีฬาเปตอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 
๔. โรงเรียนระบบดูชํวยเหลือนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง 
๕. โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ขวดพํนไฟเอนกประสงค์  
๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป(มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทอง 
๘. กิจกรรมการแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปลํอยอิสระ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญเงิน 
๙. กิจกรรมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
๖๙ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทองแดง 
๑๐. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬา พุํงแหลน ระดับจังหวัด 
๑๑. กิจกรรมการจักสานไม๎ไผํ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลเหรียญทอง 
๑๒. กิจกรรมพินิจวรรณคดี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัล
เหรียญทอง 
๑๓. กิจกรรมวรรรกรรมพิจารณ์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ (ระดับเขตพ้ืนที่) 
รางวัลเหรียญทอง 
๑๔. กิจกรรมการแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ(คอร์สเวิร์ด) งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ ๖๘ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญเงิน 
๑๕. กิจกรรมแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙(ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
๑๖. กิจกรรมการแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ )  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทอง  
๑๗. กิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙(ระดับ
เขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
๑๘. กิจกรรมแขํงขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพ้ืนที่) รางวัลเหรียญทอง 
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4. โรงเรียนหินโงม
พิทยาคม 

1. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
ม. 4 – 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ม. 1 – 3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
3.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองการแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม. 4 – 6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
4.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันหุํนยนต์ผสม  
ม. 1 – 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
5.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์ผสม ม. 4 – 6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ ม. 4 – 6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  
7. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ม. 1 – 3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  
8. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม. 4 – 6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ 
9. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ม. 1 – 3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  
10.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ม. 4 – 6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  
11.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูง ม. 1 – 3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ 
12.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันหุํนยนต์ผสม ม. 1 – 3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  
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13.นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์ผสม ม. 4 – 6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ  

2. สหวิทยาเขตหนองคาย 
1. โรงเรียน
หนองคายวิทยาคาร 

๑.รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่  ๑  การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ม.๑ – ม.๓ 
๒. รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่  ๕  การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  เดี่ยวโหวด  
ม.๑ – ม.๓ 
๓. รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.๑ – ม.๖ 
๔. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓   ผลงานการแขํงขันโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน        
ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่  ๑๑   
ณ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  วงโปงลางมูลมังฝั่งโขงโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
๕. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดดนตรี music in love วันที่  ๑๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   ณ  เวทเีทศบาลจังหวัดหนองคาย  วงดนตรี Genk night 
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
๖. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓  
๗. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.๔ - ม.๖ 
๘. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.๑ - ม.๓ 
๙. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง  
ม.๔ - ม.๖ 
๑๐. รางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑ - ม.๓ 
๑๑. รางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ  ม.๑ - ม.๓ 
๑๒. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.๑ - ม.๓ 
๑๓. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.๑ - ม.๓ 
๑๔. รางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแขํงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)  
ม.๑ - ม.๓ 
๑๕. รางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศ  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔ - ม.๖ 
๑๖. รางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศ  การแขํงขันพูดภาษาจีน ม.๑ - ม.๓ 

2. โรงเรียนเวียงค า
วิทยาคาร 

1. โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ระดับจังหวัดหนองคาย ได๎รางวัลระดับ
ดีเยี่ยม (ล าดับที่ ๒) 
๒. สถานศึกษาต๎นแบบ การน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได๎
รางวัลระดับทอง 
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๓. โรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด๎านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได๎รางวัลระดับดี 
๔. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหนํวยสมรรถนะวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น   ได๎รางวัลระดับดีเยี่ยม ตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๕. เป็นสถานศึกษาน ารํองการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ภายใต๎โครงการ TFE  
(Teams For Education) ระดับจังหวัดหนองคาย 

3. โรงเรียนฝาง
พิทยาคม 

1. รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในวันรพี 2560 
2. โรงเรียนดีเดํนในการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นผู๎น าในโครงการพลังเครือขํายเยาวชนสร๎างชาติ 2560 
3. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2561 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นักเรียนพระราชทาน 2561 

4. โรงเรียนพระธาตุ
บังพวนวิทยา 

1. รางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัย 
2. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

5. โรงเรียนกวนวัน
วิทยา 

1. โรงเรียนปลอดขยะ 
2. การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 – ม.6 ระดับภาค 
3. การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4 – ม.6  
ระดับภาค 
4. การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1 – 3  ระดับภาค 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี 
1. โรงเรียนพาน
พร๎าว 

1. โลํรางวัลระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงตํอโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (NCDs ) 
ปีงบประมาณ 2562 2562 
2.นางศรีไพร สังฆะคุณ และนางสาวสุดารัตน์ วิชาไสย ได๎รับรางวัลครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลระดับเหรียญเงิน   การประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ระดับชั้น ม.ต๎น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 2562 
3. ดร.ปาริชาต เวียงอินทร์   ได๎รับรางวัลครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ระดับชั้น  ม.ปลาย   ระดับชั้น ม.ปลาย   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 2562 
4. ดร.ปาริชาติ เวียงอินทร์  ได๎รับรางวัลครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ระดับชั้น  ม.ปลาย ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
5. นางสมพร นนทะน า เป็นวิทยากรแกนน า อย.น๎อย ระดับจังหวัดหนองคาย ปี2561 
6. สถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562  
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2. โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม 

๑. โรงเรียนได๎รับรางวัลสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง)   
๒. โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ ๑  (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง) การ
ประกวดโรงเรียนต๎นแบบบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล๎อม  ประจ าปี ๒๕๖๑  
๓. โรงเรียนผํานการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  ระดับทอง    
วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑   
๔. โรงเรียนได๎รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม  การแขํงขันฟุตบอลเยาวชนหนองคาย
คัพ ๒๐๑๘ Nong  Khai  Youth  Cup  ๒๐๑๘  “U  ๑๗”   จากองค์การบริหาร 
สํวนจังหวัดหนองคายพ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. โรงเรียนได๎เผยแพรํผลงานนิทรรศการ  โรงเรียนต๎นแบบการจัดการทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามโครงการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ให๎  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  
๖. โรงเรียนได๎รับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  ระดับทอง  ให๎ ณ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน  ๒๕๖๒  

3. โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ ์

๑. การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ ๒๕๖๐ 
๒. การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ระดับชาติ ๒๕๖๒ 

4. โรงเรียนสังคม
วิทยา 

๑. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี ๒๕๖๒ 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุธชั้นน า รุํนที่ ๑๐  ปี ๒๕๖๒ 
๓. โรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง  ปี ๒๕๖๒ 
๔. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับทอง เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๒ 
๕. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับทองแดง เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑ 

5. โรงเรียนพระพุทธ
บาทวิทยาคม 

1. ผํานเกณฑ์การประเมินระดับเขต การประกวดองค์กร “ดูแลหํวงใย ใสํใจปูองกัน
เอดส์ในที่ท างาน” ปี 2560 
2. เข๎ารํวมการประกวด โอทอป จูเนียร์ระดับประเทศ ปี 2560 
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สูงกวําระดับประเทศ ปี 2560 
4. ชนะเลิศการประกวดผลงานนักเรียน เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการมีงานท า ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 
5. ผํานเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น๎อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2561 
6. ได๎รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดํน ปี 2561 
7. ได๎รับประกาศเกียรติคุณให๎เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นน ารุํนที่ 9 ปี 2561 
8. ได๎รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดํน ปี 2562 
9. ได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดํนระดับทอง โครงการสถานศึกษา   
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2562 

6. โรงเรียนวังมํวง
พิทยาคม 

๑. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุํนที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ 
๒. ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑ ระดับเงิน ปี ๒๕๖๑ 
๓. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๑ 
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๔. โรงเรียนสีขาว ระดับทอง ปี ๒๕๖๓ 
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
1.โรงเรียน 

ทําบํอ 
๑. รางวัลคะแนน O-NET สูงกวําคะแนนที่ตั้งไว๎ ปี ๒๕๖๒ 
๒. ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ 
๓. เป็นองค์กรที่มีผลงานยอดในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 
๔. สถานศึกษาต๎นแบบ “การน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ” ปี ๒๕๖๒ 

2. โรงเรียนทําบํอ
พิทยาคม 

๑.ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันฟุตซอล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
ประจ าปี 2561   
๒. ได๎รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิง รุํนอายุ 18 ปี  การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2561    
๓. ได๎รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย รุํนอายุ 18 ปี  การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2561    
๔. การประกวดแขํงขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.ต๎น ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘  
ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561 
๕. การประกวดแขํงขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย ได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ ๖๘  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561 
๖. การประกวดแขํงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-6 ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘   
ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 
๗. การประกวดแขํงขันหนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘  จังหวัด
บุรีรัมย์ ปี 2561 
๘. การประกวดแขํงขันหนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘   
ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 
๙. การประกวดแขํงขันการ์ตูนสั้น ระดับชั้น ม.1-3 ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘   
ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 
๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ แพงศรี เข๎ารํวมการประกวดศิลปะสํงเสริมสิทธิมนุษยชน 
ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัด
ขอนแกํน ปี ๒๕๖๒ 
๑๑. นายธีรวฒัน์  มณีรัตน์ เข๎ารํวมการประกวดสุนทรพจน์เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
(ภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษา ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัด
ขอนแกํน ปี ๒๕๖๒ 
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๑๒. นางสาวอรพินท์ มุลวงค์ศรี , นางสาวจิณจุฑา  ธรรมวงษา และ นายธีรวัฒน์  มณี
รัตน์ เข๎ารํวมการประกวดการรณรงค์เพ่ือสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ปี ๒๕๖๒ 
๑๓. เด็กหญิงตุลยา แสงอ าภา , เด็กหญิงปนิดา นกน๎อย และ เด็กหญิงตติยากรณ์ นาดี
ไพร เข๎ารํวมการแขํงขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ วันที่ 24  
สิงหาคม  2562๑๔. เด็กชายกิตติชัย ศรีวิชัย ได๎รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 
กิจกรรมแตํงค าประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2562  ณ  โรงเรียนชุมพลโพน
พิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๒๕๖๒ 
๑๕ เด็กหญิงตติยากรณ์ นาดีไพร ได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนเรียงความ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2562  ณ  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ 
๑๖. นายชวศิษฐ์  ลุนรักษา ได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
คัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ  
ปี 2562 ณ  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
๑๗. เด็กหญิงปนัดดา จันที ได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอํานท านองเสนาะชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ  
ปี 2562 ณ  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
๑๘. เด็กชายภูมิณรินทร์ ทองค า ได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2562 ณ  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย  
๑๙. การประกวดแขํงขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.ต๎น ได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๙  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๐. การแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๑-ม.๓ 
ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ  

3.โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. ได๎รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 สูงขึ้น 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2. ได๎รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 สูงขึ้น 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3.ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติกีฬามวยสากลสมัครเลํน  
“นครสวรรค์เกมส์” 
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4. รางวัลระดับเหรียญทองระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน อันดับ 1 ของจังหวัด
หนองคาย อันดับที่ 3 ของ สพม. 21 
5. เด็กชายอัศวิน โพธิ์ศรี ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
6. นางสาวเกตุวริน ระลึกถึง ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
7. นางสาวสุวิษา สีดามาตย์ ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
8. เด็กชายวรากร ปัญญารส ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันเวทคณิต  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
9. เด็กหญิงกรรณิกา ผุยผัน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
10. เด็กหญิงอรฤดี ค าสา ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
11. เด็กหญิงอารียา เศียรนอก ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
12. เด็กหญิงธนพร วันลีลา ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
13. เด็กชายสุพจน์ ค าบัวภา ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
14. เด็กหญิงนรินลักษณ์ นามกันหา ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
15.นางสาวสุจิตรา หนันค า ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น 
(Drawing) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
16. นางสาววนิดา โพธิ์ศรี ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
17. รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายชระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น “ปาริชาติเกมส์” 
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4. โรงเรียนถํอน
วิทยา 

๑. รางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี ๒๕๖๑ 
๓. ได๎เข๎ารํวมโครงการสร๎างส านึกพลเมือง (สถาบันพระปกเกล๎า) ปี ๒๕๖๑ 
๔. รางวัลการแขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ในการประกวดมารยาทไทย การประกวดเพลง
คุณธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้นและการแขํงขันการทํองบทอาขยานท านองเสนาะ 
ปี ๒๕๖๒ 
๕. รางวัลการแขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ปี ๒๕๖๒ 
๖. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๒ 

5. โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

๑. ได๎รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร๎างการดี หนึ่งในกิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๒ 
๒. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม เข๎ารํวมเผยแพรํผลงานนิทรรศการ โรงเรียนต๎นแบบการ
จัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  
ตามโครงการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ปี ๒๕๖๒ 
๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
กิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสร๎างจิตส านึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๒๕๖๒ 
4. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสํงเข๎าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17 
ประจ าปี 2562 จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 2562 
5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 ระดับมัธยมศึกษา ต าบลโคกคอนอ าเภอทําบํอ     จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการสอบ  O-NET  ๔ วชิาสูงกวําปีที่แล๎วและมีวิชา
ที่สูงกวําเปูาที่ตั้งไว๎ ทั้ง  ๓  วิชา และมีวิชาภาษาอังกฤษ  ต่ ากวําเปูาที่วางไว๎ แตํมีผล
คะแนนอยูํในล าดับที่ ๗ ของ สพม.๒๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการสอบ  
O-NET  ๔ สาระการเรียนรู๎มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําเปูาที่ตั้งไว๎ร๎อยละ 3 และมีสาระการ
เรียนรู๎ ภาษาไทย ที่ต่ ากวําเปูาที่ตั้งไว๎ ปี ๒๕๖๒ 
7. สนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก(V-Star) ประจ าปีการศึกษา 
2562 จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 2562 
8. รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด(จังหวัดหนองคาย) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2563 

6. โรงเรียนหนอง
นางพิทยาคม 

1. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2561 
2. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม น้ ายาล๎างจานจากมะเฟ่ือง ประเภทผลิตภัณฑ์คลัง
ปัญญา ด๎านเด็กและเยาวชน ปี 2561 
3. รางวัลชนะเลิศการแขํงขันการตอบปัญหากฎหมาย มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
1. โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

1. นางสาวอารีรัตน์ พรสุวรรณ์ รางวัลวัฒนธรรมวินิต ประจ าปี 2 
2. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร รางวัลผู๎ท าคุณประโยชน์ตํอกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 2562 
3. สถานศึกษาท่ีสํงเสริมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2562 
4. รางวัลระดับทอง สถานศึกษาต๎นแบบน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ปี 2562 
5. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต๎น มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 
6. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิ
เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 
7. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิ
เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 
8. โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  ปี 2562 
9. นางสาวอริยาภา พานุรักษ์ เยาวชนคนเกํงในโครงการด๎วยรักและหํวงใยในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2562 
10. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปี 2562 
11. รางวัลชนะเลิศ ทีมชาย การประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ปี 2562 
12. รางวัลชนะเลิศ ทีมหญิง การประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ปี 2562 
13. นายศุภชัย กิติอาษา เยาวชนดีเดํน โดยสภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทย 
ปี 2562 
14. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
15. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํโคลงสี่สุภาพ (๔ บท)  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
16. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งท่ี 69 จังหวัดศรีสะเกษ 2562 
17. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ  ปี 2562 
18. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
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19. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ  ปี 2562 
20. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันเขียนภาษาญี่ปุุนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
21. เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
22. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํกาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)  
ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
23. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
24. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
25. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
26. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี2562 
27. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
28. รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
29. รางวัลเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
30. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
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31. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
32. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
33. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ  ปี 2562 
34. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันพูดภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งท่ี 69 จังหวัดศรีสะเกษ  
ปี 2562 
35. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุุนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
36. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันละครสั้นภาษาญี่ปุุนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
37. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันละครสั้นภาษาเกาหลีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
38. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
39. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียนม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
40. รางวัลเหรียญเงินการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอํานม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
41. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
42. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
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43. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
44. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ระดับชาติครั้งท่ี 69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
45. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 
69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
46. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
47. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor  
ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ 
 ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
48. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐานม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
49. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลางม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
50. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูงม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
51. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ผสมม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
52. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพินิจวรรณคดีม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
53. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ)ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
54. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
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55. รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
56. รางวัลเหรียญทองการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
57. รางวัลเหรียญทองการแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
58. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
59. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
60. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี  2562 
61. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุงประเภทชาย ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
62. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุงประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
63. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุงประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
64. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
65. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
66. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
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67. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 
69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
68. รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
69. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันร าวงมาตรฐานม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
70. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันระบ ามาตรฐานม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
71. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
72. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
73. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จั 
งหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
74. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
75. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูดภาษาจีนม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
76. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุุนม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
77. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
78. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันละครสั้นภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
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79. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
80. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
81. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันจักสานไม๎ไผํม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี 2562 
82. รางวัลเหรียญทองการประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํงประเภทบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
83. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
84. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2562 
85. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
86. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
87. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
88. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
89. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันคิดเลขเร็วม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 
2562 
90. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเวทคณิตม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 
2562 
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91. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
92. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ2562 
93. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
94. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเยอรมันม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
95. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
96. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
97. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันการสร๎าง Motion Infographicม.4-ม.6 
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 
98. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูงม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
99. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ผสมม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ  
ปี 2562 
100. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดแปรรูปอาหารม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี 2562 
101. OBECQA ปี 2561 
102. รางวัลระดับดี โครงการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเดํน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษาปี 2561 
103. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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104. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันพินิจวรรณคดีม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
105. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันพินิจวรรณคดีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
106. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
107. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
108. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันเวทคณิตม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 
109. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
110. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
111. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์   
112. รางวัลเกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
113. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
114. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
115. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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116. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันวาดภาพระบายสีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
117. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
118. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
119. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
120. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุุน ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
121. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุุนม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
122. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
123. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
124. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
125. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
126. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูงม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
127. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูงม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
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128. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์ผสมม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัม 
129. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
130. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํกาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
131. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํโคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
132. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัด
บุรีรัมย์  
133. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 2561 
134. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย 
135. รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
136. รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
137. รางวัลเหรียญทองการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
138. รางวัลเหรียญทองการแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 
139. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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140. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํงประเภทชาย ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
141. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
142. รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
143. รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
144. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันร าวงมาตรฐานม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
145. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย 
146. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
147. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
148. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
149. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
150. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีนม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
151. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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152. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันละครสั้นภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
153. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีนม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
154. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียนม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
155. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
156. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันจักสานไม๎ไผํม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
157. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันจักสานไม๎ไผํม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
158. รางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
159. รางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
160. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
161. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร๎างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
162. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
163. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
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164. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
165. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
166. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
167. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐานม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
168. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลางม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
169. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลางม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
170. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์ผสมม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  

2. โรงเรียน 
กุดบงพิทยาคาร 

1. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง อันดับ ๔  การประกวดภาพยนตร์สั้น   
ระดับ ม.๔- ๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ ม.ปลาย  การประกวดภาพยนตร์สั้นสํงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
3. รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
4. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น   
ระดับ ม.๔- ๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
5. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันขับร๎องเพลงลูกทํุง ประเภทหญิง   
ระดับ ม.๔- ๖   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
6. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันตํอค าคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
7. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันหุํนยนต์  ระดับ ม.๔- ๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม. 21 (10 สหวิทยาเขต)  ปีการศึกษา 2562  หน๎า 56 
 

๘. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔- ๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
9. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันการแกะสลัก ผักและผลไม ๎ ระดับ ม.๔- ๖    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
10. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภทเรือพายรางวัล กีฬา
เยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๔ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
11. สถานศึกษาได๎รับเกียรติบัตรเหรียญทองโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
12. สถานศึกษาได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
13. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับ ม.๔- ๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
14. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดบั ม.๔- ๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ   และเทคโนโลยีระดับชาติ   
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
15. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ    
ระดับ ม.๔- ๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ   
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
16. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎  ม.๔- ๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
17. รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑- ๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๑๘. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.๑- ๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๙. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม  ม.๑- ๓    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒๐. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสปอต
โฆษณา สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒๑. นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน   ได๎รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๒๒. รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔ การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ระดับ ม.๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปีการศึกษา ปี ๒๕๖๒   
๒๓. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๒๔. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๒๕. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๒๖. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเรือพาย กีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๖  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “มรุขนครเกมส์”ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๒๗. นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน  ได๎รับโครงการทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)    
รุํนที่ ๑๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 ๒๘. นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน  ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น เด็กและเยาวชนดีเดํนและ
ได๎เข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโลํรางวัล เด็กและเยาวชนดีเดํนระดับประเทศ  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๒๙. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภททีมหญิงล๎วน 
โครงการประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๓๐. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภททีมชายล๎วน 
โครงการประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

3.โรงเรียนปากสวย
พิทยาคม 

1. ครูดีของแผํนดินขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 
2. ครูดีไมํมีอบายมุข ปี 2562 
3. เยาวชน  ก๎าวตามพํอ ปี 2562 
4. ครูดีในดวงใจ ปี 2563 

4.โรงเรียนนา
หนังพัฒนศึกษา 

1. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
2. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  2561 
3. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  2561 
4. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
5. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3 มิติ (3D) ปลํอยอิสระ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
6. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 2561 
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7. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ปี 2561 
8. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
9. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 1 – ม.3  
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
10. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น  ม.4 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
11. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 – ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
12. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น  
ม. 1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
13. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น  
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
14. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
15. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
16. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเปตองหญิง รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี  
งานปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2562 
17. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันฟุตซอล รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี  
งานปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2562 
18. รางวัลชนะเลิศ เปตองหญิงชิงแชมป์คัดตัวแทนกีฬาเยาวชนแหํงชาติ จังหวัด
หนองคาย รุํนอายุไมํเกิน 17 ปี ปี 2563 
19. รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชิงแชมป์คัดตัวแทนกีฬาเยาวชนแหํงชาติ จังหวัด
หนองคาย รุํนอายุไมํเกิน 17 ปี ปี 2563 

5. โรงเรียนรํมธรรมา
นุสรณ ์

๑. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “ศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับ ม.๑ – ม.๓” รางวัล เหรียญทองแดง ปี ๒๕๖๑ 
๒. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “การตัดตํอภาพยนต์ ระดับ ม.๑ – ม.๓” รางวัล เหรียญทองแดง ปี ๒๕๖๑ 
๓. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ระดับ    
ม.๑ – ม.๓” รางวัล เหรียญเงิน ปี ๒๕๖๒ 
๔. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “การแขํงขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ระดับ      
ม.๔ – ม.๖” รางวัล เหรียญทองแดง ปี ๒๕๖๒ 
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๕. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ระดับ ม.๑ – ม.๓” รางวัล 
เหรียญทอง ปี๒๕๖๒ 
๖. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม “การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ระดับ ม.๑ – ม.๓” รางวัล เหรียญทอง ปี ๒๕๖๒ 
๗. โรงเรียนขนาดเล็กที่น าเข๎าข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู๎เรียน
และบุคลากร ระดับยอดเยี่ยม โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติ
ผู๎เรียนและบุคลากรในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๒ 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
1.โรงเรียน   
วังหลวงพิทยาสรรพ์ 

1. นางบัวพิศ   ภักดีวุฒิ  ผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น “กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์” ปี 2562 
2. นางสาวอนุธิดา   มะโรงศรี  ผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น “กลุมํสาระการเรียนรู๎ศิลปะ” ปี 2562 
3. นางสาวอัญชลี   พันธุ์แวงมนต์  ผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์” 
ปี 2562 
4.นางฐปนรรฆ์   อุทุมพิรัตน์  ผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ” 
ปี 2562 
5.เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2562 
6.เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2562 
7. เหรียญทอง การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2562 
8. เหรียญทอง การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. เหรียญทอง การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10.เหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
11.เหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. เหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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13. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
14. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
15. เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
16. เหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
17. เหรียญทอง การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที ่69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
18. เหรียญทอง การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
19. เหรียญทอง การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
20. เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
21. เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
22. เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
23. เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
24. เหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
25. เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
26. เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
27. เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
28. เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
29. เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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30. เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
31. เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
32. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
33. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
34.เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
35. เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
36. เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
37. เหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
38. เหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
39. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
40. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
41. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
42.เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
43.เหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
44. เหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing)  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
45. เหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
46. เหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
47. เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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48. เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
49. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
50. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
51. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
52. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
53. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
54. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
55. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
56. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
57. เหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
58. เหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
59. เหรียญทอง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
60. เหรียญทอง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
61. เหรียญทอง การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
62. เหรียญทอง การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
63. เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Web Applications ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
64. เหรียญทอง การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
65. เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
66. เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
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67. เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
68. เหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
69. เหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
70. เหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
71. เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
72. เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
73. เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
74. เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
75. เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
76. เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
77. เหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
78. เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
79. เหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
80. เหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
81. เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
82. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
83. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
84. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
85. เหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
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86. เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
87.เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
88. เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
89. เหรียญเงิน การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
90. เหรียญทองแดง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
91. เข๎ารํวม การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ92. เข๎ารํวม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
93. รางวัลชนะเลิศ สวดธัมจกัรกัปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ระดับจังหวัด  
94. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม WALK RALLY แกนน าเครือขํายต๎านยาเสพติด 
ในสถานศึกษา   
95. ผู๎ให๎การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัดหนองคาย “วันกีฬาแหํงชาติ”  
ประจ าปี ๒๕๖๑  
96. โรงเรียนปลอดขยะ Zero  Waste School ระดับมาตรฐาน 
97. นายชาติสุพงษ์  ภูลาด ได๎รับรางวัลผู๎ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศยอดเยี่ยมมวย
สากลสมัครเลํน วันกีฬาแหํงชาติ ประจ าปี 2561  
98. นายธนากร  จันดา เป็นครูผู๎ให๎การสนับสนุน และควบคุมทีมนักเรียนให๎ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์โฆษณา Zero Tolerance  
(ซีโรํ ทรอเรน)  คนไทยไมํทนตํอการทุจริต ประจ าปี 2561 ของจังหวัดหนองคาย 
99. นางสาวจันทร์แจํม   สุวรรณเพ็ง  ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงรายการ มวยสากล
สมัครเลํน รุํนไลท์เวลเตอร์เวทหญิง น้ าหนักไมํเกิน 64 กก. การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ  
ครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  
100. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ รางวัลครูดีของแผํนดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือขํายครูดี 
ของแผํนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี 2561 
101. นางสาวอนุธิดา   มะโรงศรี รางวัลครูดีของแผํนดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือขําย
ครูดีของแผํนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี 2561 
102. เหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
103. เหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
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104. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
105. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
106. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
107. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
108. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
109. เหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
110. เหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
111. เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
112. เหรียญเงิน การแขํงขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
113. เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่๖๘ ปี 2561 
114. เหรียญเงิน การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
115. เหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic   
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
116. เหรียญทองแดง   การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
117. เหรียญทองแดง การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
118. เหรียญทองแดง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
119. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
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120. เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์ สั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  ปี 2561 
121. เหรียญทองชนะเลิศ  การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.๑-๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่๖๘ ปี 2561 
122. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
123. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี2561 
124. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
125. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
126. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์  ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
127. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด  ม.๑-ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่๖๘ ปี 2561 
128. เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์   
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
129. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
130. เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
131. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.๑-ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  ปี 2561 
132. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
133. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
ปี 2561 
134. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
135. เหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
136. เหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
137. เหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่๖๘ ปี 2561 
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138. เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.๑-ม.
๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
139.  เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
140. เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
141. เหรียญทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
142. เหรียญทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
143. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘    ปี  2561 
144. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  ปี 2561 
145. เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
146. เหรียญทอง การแขํงขัน“ศิลป์สร๎างสรรค์” ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
147. เหรียญทอง การแขํงขัน“ศิลป์สร๎างสรรค์” ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
148. เหรียญทอง วาดภาพระบายสี  ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
149. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
150. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
151. เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
152. เหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing)   
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
153. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย  ม.๔-ม.๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
154. เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
155. เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างเกมส์สร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.๑-ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
156. เหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
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157. เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกธูปเทียนแพ  ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 
158. เหรียญทอง การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสดเครื่องเคียง  ม.๔-ม.๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี 2561 

2.โรงเรียนเซิม 
พิทยาคม 

- 

3.โรงเรียนประชาบดี
พิทยาคม 

1. โรงเรียนขนาดกลางที่น าข๎อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู๎เรียนและบุคลากรระดับยอด
เยี่ยมปี 2562 
2. โรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน อันดับที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ปี 2561 
3. โครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศระดับจังหวัด  
 มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ ปี 2561 
4. โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับม.ต๎น ชนะเลิศระดับจังหวัด มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
ปี 2561 
5. โครงงานภาษาไทย  ระดับ ม.ปลายชนะเลิศระดับจังหวัด  มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
ปี 2561 

4. โรงเรียนนาดี
พิทยาคม 

๑. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระดับ ทอง ปี ๒๕๖๑ 
๒. กิจกรรม WALK RALLY แกนน าเครือขํายต๎านยาเสพติดในสถานศึกษา  
ปี ๒๕๖๑ 
๓. โรงเรียนขับเคลื่อนงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 

5.โรงเรียนพระบาท
นาสิงห์พิทยาคม 
 

1. รางวัลสถานศึกษาน ารํอง ยอดเยี่ยม ในระดับภาค การพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ภายใต๎โครงการ TFE (Team For Education) 
๒. รางวัลสถานศึกษาน ารํอง การพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ภายใต๎โครงการ TFE 
(Team For Education) ระดับจังหวัดหนองคาย 
๓. รางวัลสถานศึกษาที่สํงเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต๎นแบบด๎านดนตรีไทย  
จากกระทรวงวัฒนธรรม 
๔. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.
6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ม.
1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.
1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๙. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม  



รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม. 21 (10 สหวิทยาเขต)  ปีการศึกษา 2562  หน๎า 69 
 

ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๐. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๑. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๒. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๓. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๔. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๕. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๖. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๗. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๘. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๑๙. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๐. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๑. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๒. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันซูโดกุ  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๓. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๔. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๕. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๖. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๗.  รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
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๒๘. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๒๙. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๐. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๑. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๒. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙  
๓๓. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๔. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๕. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing)  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๖. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๗. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๘. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๓๙. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๐. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๑. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๒. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๓. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๔. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๕. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๖. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
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๔๗. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๘. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ม.1-ม.3 การแขํงขนัศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๔๙. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๐. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการตัดตํอ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๑. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการสร๎าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๒. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๓. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการสร๎าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๔. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันจักสาน 
ไม๎ไผํ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๕. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๙ 
๕๖. รางวัลสถานศึกษาที่สํงเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต๎นแบบด๎านดนตรีไทย  
จากกระทรวงวัฒนธรรม 
๕๗. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖ การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๘. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๔-ม.๖ การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๙. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๐. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๑. รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๒. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  
ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๓. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๔. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๑-ม.๓ การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๕. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ การ
แขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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๖๖. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๗. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๘. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๑-ม.๓ การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๙. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับชาติ) การแขํงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๐. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๑. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๔-ม.๖  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๒. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.๔-ม.๖  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๓. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 6๘ 
๗๔. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๕. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๖. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรม 
ไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๗. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๑-ม.๓  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๘. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๗๙. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๐. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๑. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๑-ม.๓  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๒. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๓. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ ม.๔-๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๔. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
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๘๕. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๖.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการสร๎าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๗. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๘. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๘๙. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๐. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการจัดสวน
แก๎ว ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๑. รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการตัดตํอ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๒. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๓. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๔. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๕. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing)  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๖. รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing)  
ม.๔-ม.๖ การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๗. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๘. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๙๙. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๐. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 
สามมิติ (3D) ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๑. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๒. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๓. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 



รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม. 21 (10 สหวิทยาเขต)  ปีการศึกษา 2562  หน๎า 74 
 

๑๐๔. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๕. รางวัลเหรียญเงิน (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๖. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๗. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๘. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๐๙. รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับเขตพ้ืนที่) การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3  
การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๑๐. รางวัลเข๎ารํวม (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๑๑. รางวัลเข๎ารํวม (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 
๑๑๒. รางวัลเข๎ารํวม (ระดับเขตพ้ืนที่) การแขํงขัน Multi Skills Competition  
ม.1-ม.3 การแขํงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 6๘ 

7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1.โรงเรียนโซํพิสัย
พิทยาคม 

- 

2. โรงเรียนปากคาด
พิทยาคม 

1. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแขํงขันทํองอาขยานท านองเสนาะ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 
2. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ  
4.รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  
5. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
6. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  
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7. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 
8. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างเว็บเพจ ประเภท Text Editor  ม.1-3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ได๎รับรางวัลการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในระดับดีเยี่ยม  
ตามโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานท า ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
11. รางวัลชนะเลิศการประกวด Science Show ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
12. รางวัลชมเชยการประกวด  Science Show ระดับ ม.ต๎น ระดับประเทศ 
13. รางวัลชนะเลิศประกวดจัดตู๎ปลา ระดับ ม.ต๎น เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิทยาเขตหนองคาย  
14. รางวัลเหรียญทองการแขํงขัน  Science Show ระดับ ม.ต๎น งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับประเทศ 
15. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
16. รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
17. รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ปลาย  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
18. รางวัลเหรียญเงิน ประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ระดับ ม.ปลาย  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันละครคุณธรรม ม.1-6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
20. รางวัลเหรีญทอง การแขํงขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
21. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ม. 1-6  งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
22. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561 
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23. ได๎รับคัดเลือกผลงานเข๎ารํวมโครงการ “บันไดกวี รุํนที่ 5”  โดยความรํวมมือ
ระหวํางคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเดํนรางวัลเซเวํนบุ๏คอวอร์ด และบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 
24. ได๎รับคัดเลือกผลงานเข๎ารํวมโครงการ “กล๎าวรรณกรรม”  โดยความรํวมมือ
ระหวํางบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒปี 2562 
25. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันซูโดกุ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ชิง
ถ๎วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ" ระหวํางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์  ปี 2562 
26. รางวัลระดับเหรียญทอง ชมเชยอันดับที่ 1 การแขํงขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่ 6 ชิงถ๎วยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ" ระหวํางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ปี 2562 
27. รางวัลระดับเหรียญทอง ชมเชยอันดับที่ 5 การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่ 6 ชิงถ๎วย
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ" ระหวํางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประ
โคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ปี2562 
28. รางวัล ชนะเลิศ การแขํงขัน ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข ชิงแชมป์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2562 รุํนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 
ศูนย์การค๎าเซนทรัลพลาซา อุดรธานี ปี 2562 
29. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  
รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่ 6 ชิงถ๎วยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ" ระหวํางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์  ปี 2562 
30. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่ 6 ชิงถ๎วยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ" ระหวํางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ปี 2562 
31. นักเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎าคําย Thai Science Camp และได๎รับรางวัล
สปิริตยอดนักวิทย์ ปี 2562 
32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด  Science Show ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษานครพนม เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 
33. รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดตู๎ปลา ระดับ ม.ต๎น เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิทยาเขตหนองคาย ปี 2562 
34. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช๎ ระดับ ม.ปลาย เนื่องใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิทยาเขตหนองคาย ปี 2562 
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35. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ 
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 
ปี 2562 
36. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
37. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
38. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
39. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
40. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันละครสั้นภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
41. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 
42. โรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนการสอน “การสร๎างพลเมืองดี วินัยเดํน ด๎วย
แนวคิด STAR STEMS” ปี 2562 

3. โรงเรียน 
ศรีชมภูวิทยา 

1. ได๎รับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับเงิน ประจ าปี 2561 ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.๖ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวําทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง  
๓. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ระดับประเทศ  
ประจ าปี 2562  
4. โรงเรียนการรับรองการผํานการประเมินภายนอก สมศ. รอบ 4 ในระดับคุณภาพ ดี  
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๒ ปี 2562 
5. ได๎รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว เหรียญทอง ระดับประเทศ  
6. ได๎รับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 2  “รางวัลระบบดูแลนักเรียน” สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปี 2562 
7. โรงเรียนศรีชมภูวิทยาท า MOU รํวมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ด๎านวิชาชีพสะพาน
เชื่อมโยงการศึกษาและโครงการเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2562  
8. โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ในการเข๎ารํวมแขํงขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17. 
ระหวําง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ชิงทุนและโลํเกียรติยศ มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ 2562 
9. โรงเรียนศรีชมพูวิทยารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562 
10. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ประกาศ 
 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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11. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ผาํนการประเมินความยั่งยืนห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ  
ประจ าปี 2562 ระดับดีเยี่ยม ให๎ไว๎ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  

4. โรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์ 

๑. รางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดํนแหํงชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒. รางวัลระดับเหรียญทอง   การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น   
ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๓. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น   
ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
๔. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
๕. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันการประกวดภาพยนต์สั้น   ระดับชั้น   
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
๖. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ    ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๗. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น 
ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๘. รางวัลระดับเหรียญทอง   การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๙. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ๑๐. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑๑. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันหุํนยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑๒. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

5.โรงเรียนหนองยอง 
พิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุงบุตร  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเลํา
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  
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2. นางสาวพรสุดา  มารศรี  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันตํอ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4– 6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  
3. นายนครินทร์  สีหานาม ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันขับร๎อง
เพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4– 6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  
4. ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุํนที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ปี 2561 
5. ได๎รับโลํรางวัลผลงานการขยายผลการน ารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงตํอโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
(NCDs) ให๎ไว๎ ณ วันที่  1 มิถุนายน 2561 2561 
6. ได๎รับรองมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา 2561   
7. สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2561 
8. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง“ อันดับที่ 13 ”  เอแม็ท รุํนมัธยมตอนต๎น โครงการการ
แขํงขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2561 
9. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง“ อันดับที่  7”ครอสเวิร์ด รุํนมัธยมตอนปลาย โครงการการ
แขํงขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2561 
10. ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับชั้น  ม.ปลาย “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ โรงเรียนบึง
กาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปี 2561 
11. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ในระดับชั้น  ม.ต๎น “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ โรงเรียน 
บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 2561 
12. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.
ปลาย “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน” ระดับชาติ ในระหวํางวันที่  6 – 8 ธันวาคม  2561  ณ โรงเรียนนางรอง 
อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ ปี 2561 
13. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “ อันดับที่ 23 ”  การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  รายการ  “ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคมและซูโดกุ  
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 21”  ระหวํางวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 
2562 ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  จ.อุดรธานี  
14. ได๎รับรางวัล “ รองชนะเลิศอันดับ 3 ”  การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ ใน
ระดับชั้น ม.ต๎น  รายการ  “ บึงกาฬ ทริปเปิ้ลเกมส์2562 ครั้งที่ 1 ”  วันที่ 23 
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  
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15. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง “ อันดับที่ 12 ”  การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.3 – 4 ชาย  (จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 123 ทีม)  รายการ  
“ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ”  ระหวํางวันที่ 31 
สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค๎าเดอะมอลล์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
16. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศการแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.ต๎น“  
บึงกาฬ ทริปเปิ้ลเกมส์2562 ครั้งที่ 1”  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบึง
กาฬ จ.บึงกาฬ  
17. นายนครินทร์ ศรีหานาม ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันขับ
ร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4– 6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  
18. เด็กหญิงกัณธิวา  ขุมทอง, เด็กหญิงภัทราพร ลึกล๎น,เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีวรษา  
ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.1– 3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562  
19. โรงเรียนได๎รับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับทอง อันดับ 2 ปี 2562 
20. โรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการสํงเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ปี 2562 
21. สถานศึกษาต๎นแบบ การน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสูํการปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2562  
22. ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ระดับชาติ  
ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด ประเภทกีฬาวู๎ดบอล ทีมหญิง ปี 2562 
23. เหรียญเงิน การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ภาค 3 ประจ าปี 2563  ณ จังหวัด
นครพนม ประเภทกีฬาวู๎ดบอล ทีมหญิง 
24. เหรียญเงิน การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ภาค 3 ประจ าปี 2563  ณ จังหวัด
นครพนม ประเภทกีฬาวู๎ดบอล ทีมหญิง  
25. เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา เขต 4 ประจ าปี 2563  ณ 
จังหวัดหนองคาย ประเภทกีฬาวู๎ดบอล ทีมหญิง  

6.โรงเรียน 
โนนค าพิทยาคม 

๑. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันสวนถาดแบบชื้น  
ชั้น ม.๑-๓ ปี ๒๕๖๑ 
๒. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย     ชั้น ม.๑-๓  ปี ๒๕๖๑ 
๓. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย  
ชั้น ม.๑-๓ ปี ๒๕๖๑ 
๔. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ชั้น ม.๑-๓ ปี ๒๕๖๑ 
๕. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุํนอายุไมํเกิน ๑๔  และ ๑๘ ปี 
และเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาระดับภาค  ปี ๒๕๖๑ 
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๖. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวอลเลย์บอล หญิงรุํนอายุ ๑๔ ปี มหกรรมกีฬาจังหวัด 
บึงกาฬ ปี ๒๕๖๑ 
๗. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุํนอายุ ไมํเกิน ๑๘ ปี กีฬานักเรียน 
นักศึกษา และเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาระดับภาค ปี  ๒๕๖๑ 
๘. ได๎รับรางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรีและการร๎องเพลง (ประเภทวงสตริง) 
โครงการประกวดวงดนตรีและการร๎องเพลง “BKTC Music Contest ๒๐๑๙” ๒๕๖๑ 
๙. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแขํงขัน
สวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.๑-๓ ปี ๒๕๖๒ 
๑๐. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  การแขํงขันวอลเลย์บอลหญิง  ม.ปลาย  การ
แขํงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  ปาริชาติเกมส์  ครั้งที่  
๑๓ ปี ๒๕๖๒ 
๑๑. ไดร๎ับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  การแขํงขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ม.ปลาย  
การแขํงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  ปาริชาติเกมส์  ครั้งที่  
๑๓ ปี ๒๕๖๒ 
๑๒. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  การแขํงขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ม.ต๎น   
การแขํงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  ปาริชาติเกมส์  ครั้งที่  
๑๓ ปี ๒๕๖๒ 
๑๓. ได๎รับรางวัลชนะเลิศชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  รุํนอายุไมํเกิน  ๑๘  ปี  หญิง   
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
๑๔. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุํนอายุไมํเกิน ๑๕ ปี หญิง   
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

7. โรงเรียนสมสนุก
พิทยาคม 

- 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. โรงเรียนบึงกาฬ 1. สถานศึกษาสัญจร ระดับเขตพ้ืนที่ขนาดใหญํพิเศษ ปี 2562 

2. สถานศึกษาปลอดภัย ปี 2562 
2. โรงเรียนบุํงคล๎า
นคร 

1. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค ประเภทพานบายศรีสูํขวัญ ม.ปลาย  ปี 2561 
2. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทพานธูปเทียนแพ ม.ต๎น  
ปี 2561 
3. รางวัลที่ 1 พานบายศรีสูํขวัญ จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561 

3. โรงเรียน 
นาสวรรค์พิทยาคม 

1. ปี 2560 เกียรติบัตร ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการ 
TSC GREEN CHALLENGE “สภานักเรียนไทยรํวมใจสร๎างพ้ืนที่สีเขียว”  
2. ปี 2560 รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมสํงเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านพระพุ?ธศาสนา ครั้งที ่3(3rd MCU Contest) ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค8)  
3. ปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดกลําวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมสํงเสริม  ศิลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนา ปี 3 (3rd MCU Contest)  
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4. ปี 2561 เข๎ารํวมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน  (Coding at 
School project:powered by KidBright) มอบโดย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2561 
5. ปี 2561 ได๎รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น๎อย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระดับ ดี  
6. ปี 2561 ได๎เข๎ารํวมโครงการสร๎างภูมิค๎ุมกันในสังคมด๎วยมิติวัฒนธรรม (Cultural 
Vaccine) โดย วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
7. ปี 2561 ได๎รับรับรอง ผํานระดับมาตรฐาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Wast School) ปี2561 มอบโดย อธิบดีกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
8.ปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด(จังหวัดบึงกาฬ)ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก๎าวหน๎า” ครั้งที่ 37 มอบ
โดย เจ๎าอาวาสวัดปากน้ าภาษีเจริญ องค์อุปถัมก์ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 
9.ปี 2562 ได๎รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุํนที่ 3 มีการ
พัฒนานวัตกรรมด๎านการจัดการศึกษาแนวพุทธ บูรณาการวิถีพุทธสูํการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ผู๎บริหาร ครู บุคลากรมีวัฒนธรรม
กัลยาณมิตรและวัฒนธรรมแสวงปัญญา มีการสํงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็น
อยํางดียิ่ง พัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู๎บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน อยํางยั่งยืน และสร๎างชุมชน บวร จนเป็นที่ประจักษ์แกํสังคม มอบโดย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
10. ปี 2562 ได๎รับการรับรองผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุํนที่ 3 
(พ.ศ.2562) จาก ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานโลํเกียรติยศ แกํโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ให๎เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปี 
2562 พระราชทาน ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รํวมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
12.ปี 2560 นายวิชญะ สมศรี ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็น “ครุชน คน
คุณธรรม”ระดับส านักงานเขตพ้ืนทํารศึกษา ประเภทครูผู๎สอน มอบโดยผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
13. ปี 2561 นายวิเชียร  แวดล๎อม เกียรติบัตรผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มอบโดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 
14. ปี 2561 นางวชิราภรณ ์ บุตรพรม เกียรติบัตรผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ มอบโดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 21 
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15. ปี 2561 นายวิชญะ สมศรี เกียรติบัตรผู๎ประกอบวิชาชีพข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดํน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบโดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
16. ปี 2561 นายไชยนันท์ ประวันตา เป็นครูผู๎สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนา
สวรรค์พิทยาคม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับสถาศึกษามีพัฒนาการ ร๎อยละ 5.27 มอบ
โดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
17. ปี 2561 นายอนัญญา อุปัน เป็นครูผู๎สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาสวรรค์
พิทยาคม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับสถาศึกษามีพัฒนาการ ร๎อยละ 5.27 มอบ
โดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
18. ปี 2562 นายวิเชียร แวดล๎อม ได๎รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด(จังหวัดบึงกาฬ) 
ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก๎าวหน๎า”ครั้งที่ 37มอบโดย ชมรม
พุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
19. ปี 2562 นายโชคชัย ชนิโณ ผู๎อ านวยการโรงเรียน ได๎รับเกียรติบัตร เป็นผู๎บริหาร
สถานศึกษาวิถีพุทธดีเดํน มอบโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
20. ปี 2562 นายวิชญะ  สมศรี ได๎รับเกียรติบัตร เป็นครูวิถีพุทธดีเดํน มอบโดย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
21. ปี 2561 นายทรงเกียรติ ภูริยุตตะพงศ์ เป็นผู๎บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ
เมืองบึงกาฬ และรองประธานสภาเด็กและเยวชนต าบลนาสววรค์ โดย ผูว๎ําราชการ
จังหวัดบึงกาฬ 
22. ปี 2562 รางวัลชนะเลศิ การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการทางพรรพพุทธศาสนา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  

4. โรงเรียนโพธิ์ทอง
วิทยานุสรณ์ 

1. รางวัลชนะเลิศการแขํงขันตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 18 
2. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวพิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.โรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม 

1. โลํเกียรติยศ รด.จิตอาสา"เราท าดีด๎วยหัวใจ" ปี 2563 
2. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ระดับชั้นม.1-6 ปี 2561 
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3. ครผูู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 ปี 2561 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด สํงเข๎าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่17 ประจ าปี 25625. 
ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นม.1-6 ปี 2562 
6. ผู๎ให๎สนับสนุนน านักเรียนรํวมกิจกรรม”การแขํงขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี2562   (ปีการศึกษา 2562) 
7. เหรียญเงิน การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  ปี 2562 
8. ครูผู๎สอนดีเดํน ปี 2562 
9. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ รางวัลเหรียญทอง  
10” การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย
แหํงชาติ ปี ๒๕๖๒  ณ โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี
๒๕๖๒ 
10. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมแตํงค าประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย  
11. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓  รางวัลเหรียญเงิน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระหวํางวันที่  ๑-๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  
12. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ – ๖  รางวัลเหรียญทองแดง    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระหวํางวันที่  ๑-๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนพรเจริญวทิยา  
13. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รางวัลเหรียญทองแดง   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระหวํางวันที่  ๑-๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
14. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการแขํงขันการทํองอาขยานท านอนเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระหวํางวันที่  ๑-๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  
โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
15. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระหวํางวันที่  ๑-๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
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16. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดหนังสือเลํมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
รางวัลเหรียญทอง   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๙  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระหวํางวันที่  ๑-๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
17. ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดหนังสือเลํมเล็ก  ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระหวํางวันที่  ๑-๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ18. 
ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดหนังสือเลํมเล็ก  ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  รางวัลเหรียญทอง   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหวํางวันที่  
๑๒ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
19. รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
20. รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1 – 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของ
นักเรียน  
21. รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  69  
22. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันกีฬาเปตอง  ประเภท  คูํหญิง ม.ปลาย  
รายการการแขํงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  ระหวําง
วันที่  23 – 27 ธันวาคม  2562  
23. เป็นผู๎ฝึกสอนกรีฑา ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท วิ่ง 100 เมตรชาย  
การแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียนสํวนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2562  
24. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69  

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
1. โรงเรียนศรีวิไล
วิทยา 

๑. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมเรียงร๎อยถ๎อยความ ระดับชั้น ม.๔-๖  
การแขํงขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  ๒๕๖๑ 
๒. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมเรียงร๎อยถ๎อยความ ระดับชั้น ม.๔-๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปี ๒๕๖๑ 
๓. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๕๖๑ 
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๔. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๕. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.๔-๖  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๖. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.๔-๖   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๗.ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง  
ม.๔-๖  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๘. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิงม.๔-๖   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๙. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.๔-๖  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๑๐. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ม.๔-๖   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๑๑. ไดด๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ ม.๔-๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๑๒. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.๑-๓งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ปี ๒๕๖๑ 
๑๓. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.๔-๖   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ 
๑๔. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ระดับชั้น  
ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๑๕.ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๑๖. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  จงัหวัดศรีสะเกษ  
ปี ๒๕๖๒ 
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๑๗. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี ๒๕๖๒ 
๑๘. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๑๙. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๐. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๑. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ  
ปี ๒๕๖๒ 
๒๒. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิกรรม การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปี ๒๕๖๒ 
๒๓. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ  
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๔. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๕. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๖. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙  
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๗. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙  จังหวัดศรีสะ
เกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๘. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๒๙. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๓๐. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 
๓๑. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.
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๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ  
2. โรงเรียนพรเจริญ
วิทยา 

1.ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนต๎นแบบบริหารจัดการขยะและรักษา
สิ่งแวดล๎อม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํ ประจ าปีการศึกษา 2561  
2. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พ.ศ. 2561 
3. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยสูงกวําล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํ  
พ.ศ. 2561 
4.มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พ.ศ. 2561 
5. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พ.ศ. 2561 
6. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยสูงกวําล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํ  
พ.ศ. 2561 
7.มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยสูงกวําล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญํ 
พ.ศ. 2561 
8.ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ชิงแชมป์
ภาคอีสานชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกลาที่ 
9(ครั้งที่ 10) ระหวํางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 
9.ได๎รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประเภทผลงานดีเดํน 
ระดับเหรียญเงิน  ปีการศึกษา 2562  

3. โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 

๑.ได๎รับรางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปไม๎เทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ระหวํางวันที่ 6-8 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบรุีรัมย์๒. เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมประกวด
แขํงขันสาวไหมด๎วยมือ(ระดับเยาวชน) วันเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี 2561  
๓. ได๎รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาแบดมินตันปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 12 
ระหวํางวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบึงกาฬ พ.ศ.256๑ 
๔. ได๎รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส ปา
ริชาติเกมส์ ครั้งที ่12 ระหวํางวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบึงกาฬ 
๕. เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาแบดมินตันและเทเบิลเทนนิสรุํน
อายุไมํเกิน 18 ปี กีฬาแหํงชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “หนองคายเกมส์” 
ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองคาย พ.ศ.256๑ 
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๖. เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาแบดมินตันและเทเบิลเทนนิส รุํนอายุ
ไมํเกิน 18ปี กีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันที่ 4 ครั้งที่ 40 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ระหวํางวันที่ 7-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 จังหวัดนครพนม  
๗. ได๎รับรางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปไม๎เทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 256๒ ระดับชาติ ระหวํางวันที่ ๑๒-๑๔ 
ธันวาคม 256๒ ณ จังหวัดศรีษะเกษ  
๘. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงการประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 256๒ ระดับชาติ ระหวํางวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม 256๒ ณ 
จังหวัดศรีษะเกษ๙. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 256๒ ระดับชาติ ระหวําง
วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม 256๒ ณ จังหวัดศรีษะเกษ  
๑๐. เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาแบดมินตันและเทเบิลเทนนิส รุํน
อายุไมํเกิน 18ปี กีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันที่ 4 ครั้งที่ 40 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ระหวํางวันที่ 7-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 จังหวัดนครพนม  
๑๑. ได๎รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส 
ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 1๓ ระหวํางวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม 2562  

4.โรงเรียนหนองหัว
ช๎างวิทยา 

๑. โลํเกียรติคุณกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนดีเดํน ประจ าปี ๒๕๖๓ จากสภา
ผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย 
๒.รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเดํน ประจ าปี ๒๕๖๒  
๓. รางวัลเหรียญเงินการประกวดขับร๎องเพลงลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
ระดับชั้น ม.ต๎น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ 
๔. รางวัลเหรียญเงินการประกวดขับร๎องเพลงลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
ระดับชั้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ 
๕. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ลูกทุํง ประเภทบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ  
ปี ๒๕๖๒ 
๖. เข๎ารํวมการแขํงขันการจัดท าหนังสือเลํมเล็ก ระดับม.ต๎น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ 
๗. ชนะเลิศการแขํงกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแขํงขันกีฬา เขตที่ ๔ คาราเต๎-โด๎ 
ประเภทน้ าหนักไมํเกิน ๖๐ กก.หญิง ระดับภาค ปี ๒๕๖๒ 
๘. ชนะเลิศการแขํงกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแขํงขันกีฬา เขตที่ ๔ คาราเต๎-โด๎ 
ประเภทน้ าหนักไมํเกิน ๔๘ กก.หญิง ระดับภาค ปี ๒๕๖๒ 
๙. โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนมีพัฒนาการสูง ล าดับที่ ๑  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ปี ๒๕๖๒ 
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๑๐. ชนะเลิศ การแขํงขัน To be number one dancercise รุํน Teenage ระดับ
อ าเภอ ปี ๒๕๖๒ 
๑๑. เหรียญทอง กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับม.ต๎น ในการแขํงขันทักษะภาษาไทย 
โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
๑๒. เหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับม.ต๎น ในการแขํงขันทักษะ
ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี๒๕๖๒ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
๑๓. เหรียญเงิน กิจกรรมรอบรู๎วรรณคดี ชั้นม.ปลาย ในการแขํงขันทักษะภาษาไทย 
โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
๑๔. โรงเรียนได๎รับรางวัลสภานักเรียนต๎นแบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อันดับ ๒ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
๑๕. โรงเรียนได๎รับรางวัล อย.น๎อย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับดีเยี่ยม จังหวัดบึงกาฬ
๑๖. โรงเรียนได๎รับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ปี ๒๕๖๑ 
๑๗. ผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมแหํงประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๑ 
๑๘. โรงเรียนผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น เรื่อง  ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ระดับดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปี ๒๕๖๑ 
๑๙. โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล๎อม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒๐. ได๎เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อทีมชุด  
กีฬานักเรียนนักศึกษาแหํงประเทศไทย  ที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี ๒๕๖๑ 
๒๑. ได๎เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อทีมชุด  
กีฬาเยาวชนแหํงชาติ   ที่จังหวัดขอนแกํน ปี ๒๕๖๑ 
๒๒. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแขํงขันประเภทกีฬา คาราเต๎โด  ประเภทตํอสู๎
บุคคลหญิง รอบคัดตัวแทนภาค ๓  ปี ๒๕๖๑ 
 

5.โรงเรียนศรีส าราญ
วิทยาคม 

ได๎รับรางวัลโรงเรียนดีไมํมีอบายมุก ๒๕๖๑ 

6.โรงเรียนภูทอก
วิทยา 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่น าเข๎าข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลจัดเก็บท าเบียนประวัติผู๎เรียน
และบุคลากร ระดับยอดเยี่ยม ปี 2562 
2. ได๎รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น๎อย ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีงบประมาณ 
2561  ปี 2562 
3. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันตอบปัญหากฎหมาย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา “วันรพี 2562” 
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4. ได๎รับการยกยํองการเผยแพรํผลงานนิทรรศการหลักสูตรหนํวยสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ปี 2562 
5. ได๎ผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับดีเยี่ยม  
เรื่องสมุนไพรไทยและสมุนไพรภูทอก ปี 2561 
6. ได๎ผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับดีเยี่ยม  
เรื่องสรรพคุณสมุนไพร ปี 2561 
7. ได๎ผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับดีเยี่ยม  
เรื่องลูกประคบออนไลน์ ปี 2561 
8. ได๎ผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับดีเยี่ยม  
เรื่องสมุนไพรอวตาร ปี 2561 
9. ได๎ผํานการประเมินหลักสูตรหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับดีเยี่ยม  
เรื่องลูกประคบสมุนไพร ปี 2561 
10. ได๎รางวัลชมเชย  การประกวดทีม Dancer To Be Number One Idol ปี 2561 
11. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคํายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
ประกวดหนังสั้น หัวข๎อวิถีลุํมน้ าโขง ปี 2561 

10.สหวิทยาเขตเซกา 
1. โรงเรียน 
เซกา 

1. รางวัล เฉลิมรัชสมัย ครูไทย 4.0 “ต๎นแบบ ครูดี ครูเกํง ศตวรรษที่ 21” ประเภท 
ครูปฏิบัติการสอนใสํใจนักเรียนด าเนินการสอนด๎วยคุณธรรมจริยธรรม 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทอง) รายการการแขํงขันพินิจวรรณคดี  
ม.4- ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ (สพม.21) ครั้งที ่68 ปีการศึกษา 2561 
3. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันกีฬาฟุตบอล ในการแขํงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 (14th THAILAND 
PRIME MINISTER CUP 2018 BUENGKAN) 
4. รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขันกีฬาฟุตบอล 
5. การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
6. การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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9. การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
10. การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
11. การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
12. การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
13. การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
14. การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
15. การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
14. การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
15. รางวัลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดบึงกาฬ กลุํมดีเดํน 
และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการประกวดระภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
ขอนแกํน 

2. โรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม 

๑. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๒. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันแอโรบิก ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๓. รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๔. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๕. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
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๖.รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๗. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๘. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๙. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๐. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๑. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๒. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๓. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๔. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
๑๕.รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข๎ารํวมการแขํงขันโครงงานนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา 
๑๖. รางวัลอันดับ ๕ ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะทางก๎าวหน๎า ครั้งที่ ๓๘ ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ     
๑๗. รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวม โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก๎าวหน๎า    
ครั้งที่ ๓๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับจังหวัดบึงกาฬ     

3. โรงเรียนเหลํา
คามพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก 

1. โรงเรียนได๎รับรางวัลในการประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา
ดีเดํนเงิน 
2. โรงเรียนได๎รับรางวัลในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี ๑7 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 
3. โรงเรียนได๎รับรางวัล สถานศึกษาต๎นแบบ การน๎อมน าพระราโชบายด๎านการขัด
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ” ปี 2562 
4. โรงเรียนได๎เผยแพรํผลงานนิทรรศการ โรงเรียนต๎นแบบการทักษะการเรียนรู๎ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ตามโครงการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทักษะในใน
ศตวรรษท่ี 21 ปี2562 
5.โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยรวมสูง ล าดับที่ ๑ ของโรงเรียนขนาดกลาง 
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6. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนมีพัฒนาการสูง ล าดับที่ ๑ ของโรงเรียนขนาด
กลาง7. โรงเรียนได๎รับรางวัลในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖ 
ประจ าปีการศึกษา ปี ๒๕๖๑  
8. โรงเรียนได๎สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูผู๎สอนในสถานศึกษาเข๎ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี ๒๕๖๑ 

4. โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา 

๑. โรงเรียนที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  
ประจ าปีจ าปี ๒๕๖๒ อยูํในระดับดีมาก  
๒. ได๎รับรางวัลชนะเลิศโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒ 
๓. เหรียญทองการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
๔. เหรียญทองการแขํงขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
๖. เหรียญทองการแขํงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
๗. เหรียญเงินการแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

5. โรงเรียน 
โสกกํามวิทยา 

1.ชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันทักษะพ้ืนฐานด๎านกีฬา(มวยสากล
สมัครเลํน) ระดับชั้น ม. ๔  - ม. ๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
2.รองชนะเลิศ  เหรียญทองกิจกรรม การแขํงขันทักษะพ้ืนฐานด๎านกีฬา(มวยสากล
สมัครเลํน) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

6. โรงเรียนทําดอก
ค าวิทยาคม 

- 

7. โรงเรียนเจ็ดสี
วิทยาคาร 

๑. โรงเรียนปลอดขยะ(zero waste  school)  ปี ๒๕๖๒ 
๒.การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุํนที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี ๒๕๖๒ 
๓. การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE IDOL ในสถานศึกษาระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๒ 
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๔. การแขํงขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
๕. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๔-๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
๖. การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปี ๒๕๖๒ 
๗. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ    
ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
๘. การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.๔-๖                            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
๙. การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.๑-๓                            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
๑๐. การแขํงขันประติมากรรม ม.๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ           
ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
๑๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.๑-๓                             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
๑๒. กิจกรรมการแขํงขัน Motion Inform Graphic  ม.๔-๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
๑๓. การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖                            
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
๑๔. การแขํงขนัโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
๑๕. การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น  
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี๒๕๖๑ 
๑๖. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๑ 
 

จากตารางที่ 4 รางวัลที่ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ 2 ปีย๎อนหลัง มีรายงานผลจ านวน 53 โรงเรียน  
ไมํมีข๎อมูล 3 โรงเรียน  
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ตารางท่ี 5. ความต้องการพัฒนา 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน ความต้องการพัฒนา 

1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. การพัฒนาครูรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. การพัฒนาครูใช๎สื่อ ICT กับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. การพัฒนาครูให๎มีความก๎าวหน๎ากับผลงานทางวิชาการ 
4. การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยากร
ค านวณ (Coding) และรูปแบบ Unplugged 
๕. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช๎ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

2. โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 1. การจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
2. การเขียนแผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 

3. โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา 1. การจัดกิจกรรมเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการ PLC 

4. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. การวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
2. การจัดท า logbook 
3. การจัดท าหลักสูตร 

2. สหวิทยาเขตหนองคาย  
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ๑. การใช๎เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการสอน 

๒. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน 
๓. การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
๔. เทคนิคการจัดการเรียนรู๎ในยุค  ๔.๐ 

2. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร ๑. การพัฒนาอบรมวิชาชีพตามโครงการของสถาบันคุรุพัฒนา 
3. โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. อบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ 
2. การผลิตสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
3. การพัฒนาครูด๎าน ICT เพ่ือการเรียนรู๎ 
4. การฝึกอบรมทักษะด๎านอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
5. การอบรมพัฒนาครูด๎านภาษาตํางประเทศ หรือ
ภาษาตํางประเทศที่สอง 
6. การจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
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4. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ 
2. การบริหารโครงการให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
3. การเขียนสรุปงานโครงการที่สอดคล๎องกับ SAR 
4. โรงเรียนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม 
5. ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. การอบรมโครงการคูปองครู 
2. พัฒนากํอนแตํงตั้งวิทยฐานะช านาญการและเชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาตามหน๎าที่รับผิดชอบ และวิธีการสอน 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี  
1. โรงเรียนพานพร๎าว ๑. การเลื่อนวิทยฐานะ(คศ.๓) 

๒. การสอนและเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรํวม 
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
๔. การใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
5. การใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ๑. การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพทางบวก 
๒. การอบรมวิทยากร STEM ศึกษา 
๓. อบรมบริหารเชิงบวกยุค 4.0 
๔. เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 
๕. การสร๎างสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 
๖. ห๎องสมุดการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
๗. จิตวิทยาพัฒนาการและเทคนิคการปรึกษาส าหรับวัยรุํน 
๘. กระบวนการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน 
๙. การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพทางบวก 
๑๐. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด๎านการจัดการ
เรียนรู๎แบบโครงงาน 

3. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์ ๑. การจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การพัฒนาสื่อการสอน 

4. โรงเรียนสังคมวิทยา ๑. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) 
การจัดการเรียนรู๎แบบเน๎นประสบการณ์ (Experiential Learning)
การสอนแบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)การ
สอนที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
๒. พัฒนาการสร๎างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ การจัดศึกษา
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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5. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. การพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2. การจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
3. การท าวิทยฐานะ ว.21 

6. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม ๑. อบรมการสอนตามกลุํมสาระตํางๆ 
๒. อรบรมท าสื่อการสอน 
๓. อบรมการสร๎างนวัตกรรมการสอนและไอซีที 

4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ  
1. โรงเรียนทําบํอ ๑. อบรมการขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑ 

๒. อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๓. อบรมการสร๎างสื่อการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนทําบํอพิทยาคม ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ด๎วย
ภาษาอังกฤษ 
๓. การพัฒนาการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
๔. การจัดการเรียนการสอนแบบ coaching 

3.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อ ICT  
2.  การจัดการเรียนการสอนด๎านทักษะอาชีพให๎นักเรียน 
3. การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. โรงเรียนถํอนวิทยา ๑. การพัฒนาหลักสูตรที่เน๎นสมรรถนะหรือคุณภาพผู๎เรียน มากกวํา
ที่เน๎นเนื้อหาวิชา 
2. รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียน
เกิดสมรรถนะหรือเกิดคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะชีวิต 
4. การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
5. การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เน๎นสภาพจริงของผู๎เรียน 
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนโดยแท๎จริง 

5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม - 
6. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  

2. การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ด๎วย
ภาษาอังกฤษ 
3. การพัฒนาการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบ coaching 
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5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  
1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อันดับที่ 1 ความรู๎ความเข๎าใจในการท าวิทยฐานะ ตาม  
ว21/2560 
อันดับที่ 2  การจัดการศึกษาแบบองค์รวม และการตอบสนองตํอ
ความหลากหลายของผู๎เรียน 
อันดับที่ 3  พ้ืนฐานการศึกษาปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุํงหมายการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับชาติ
จนถึงระดับหลักสูตร 
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
อันดับที่ 1  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู๎ 
อันดับที่ 2  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
อันดับที่ 3  การสร๎างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ 
ด้านความเป็นครู 
อันดับที่ 1 การปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ 
อันดับที่ 2  การมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง 
อันดับที่ 3  การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง ให๎มีความรู๎มีความช านาญในวิชาชีพ เพิ่มข้ึน 
การประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ
สพฐ. 
อันดับที่ 1  ด๎านการใช๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
อันดับที่ 2  ด๎านการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
อันดับที่ 3  ด๎านการคิดชั้นสูง 
การประเมินศาสตร์การสอนตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของ
สถาบันคุรุพัฒนา 
อันดับที่ 1 จิตวิทยาการแนะแนว / จิตวิทยาการเรียนรู๎ 
อันดับที่ 2 สะเต็มศึกษา   
อันดับที่ 3 การออกแบบการเรียนรู๎และการสอนในศตวรรษที่ 21 

2. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. พัฒนาบุคลากรครูด๎านการจัดการเรียนรู๎ Active Learning  
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎  
3.การบริหารงานตามโครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียนตาม
แนวทางระบบคุณภาพ มาตรฐานเกณฑ์  OBECQA  ระดับ ScQA 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. การจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยดิจิทัล 
2. ทักษะศตวรรษที่ 21  กับการเรียนรู๎บูรณาการสูํการสร๎าง
นวัตกรรม 
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3. การจัดการเรียนรู๎บูรณาการ Active Learing สูํสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ Thailand 4.0 ม.ต๎น 
4. การจัดการเรียนรู๎บูรณาการ Active Learing สูํสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ Thailand 4.0 ม.ปลาย 
5. อบบรมมาตรฐานสากล  (OBECQA) 

4. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. การท าวิจัย / การสร๎างนวัตกรรม 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 

5. โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ ๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
๒. โครงการอบรมความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
1. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 

2. การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
3. เทคนิคการสอนตามทฤษฎีตําง ๆ  
4. การบริหารจัดการในชั้นเรียน 
5. การวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล๎องกับนโยบายของ สพฐ. 

2. โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ 
2. การอบรม PLC ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
3. การจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
4. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
6. การเงินและพัสดุโรงเรียน 
7. โรงเรียนวิถีพุทธ 
8. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
9. การสร๎างสื่อการสอนออนไลน์ 
10. อบรมเพ่ิมทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. การสร๎างสื่อการสอนโดยเทคโนโลยี 
2. การอบรมการพัฒนาด๎านวิชาคณิตศาสตร์ 
3. การพัฒนาระบบงาราชการ 4.0 
4. การประเมินวิทยฐานะ ว.21 

4. โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. อบรมการท า plc 
2. อบรมการจัดท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ  
เกณฑ์ใหมํ ว.๒๑ 
3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ 
กลุํมสาระ 

5. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม - 
7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  
1. โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม - 
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2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม - 
3. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ความรู๎ความเข๎าใจในการเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑ ส าหรบัครูที่

ต๎องการพัฒนาตนเอง เชํน ในการจัดเก็บงานที่เป็นระบบ การท า
เอกสารตําง ๆ 

4. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ - 
5. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

1. การเลื่อนวิทยฐานะ(คศ.3) 
2. การสอนและเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรํวม 
3. การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
4. การใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
5. การใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

6. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม ๑. อบรมตามโครงการของ  สพฐ. 
๒. อบรมการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. ทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
2. การเงิน  บัญชี และพัสดุ 
3. การใช๎ภาษาอังกฤษ 
4. การจัดท าสื่อการสอน อิเลกทรอนิกส์  หรือสื่อคอมพิวเตอร์- 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ  
1. โรงเรียนบึงกาฬ - 
2. โรงเรียนบุํงคล๎านคร 1. การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเป็นช านาญการ, ช านาญการ

พิเศษ, เชี่ยวชาญ 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
3. การสร๎างสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
4. การสร๎างบทเรียนออนไลน์ 

3. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนเน๎น
ความสามารถและสมรรถนะ 
2. การวัดและประเมินผล 
3. การจัดท าสื่อนวัตกรรม 

4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ - 
5. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ๑. AJAX WEB APPLICATION 

2. อบรมการใช๎ภาษาอังกฤษส าหรับครู และผู๎บริหาร 
3. ลดภาระงานและโครงการที่ซ้ าซ๎อนกัน 
4. อบรมการจัดท าสื่อฯ / นวัตกรรม 
5. การอบรมนายทะเบียน 
6. อบรมผู๎ฝึกสอนกีฬา 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างศักยภาพครูผู๎สอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
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9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ๑. กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   Professional 

Learning Community (PLC)   
๒. การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ Active Learning 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหนํง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
๔. การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
๕. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู  

2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา ๑. การพัฒนาองค์กร(Organization Development: OD) เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
๒. การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
๓. การจัดการเรียนการสอน แบบบันได 5 ขั้น ของการพัฒนา
ผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 

3. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ๑. แนวทางการจัดการเรียนรู๎และการสร๎างแบบทดสอบเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๒. การจัดสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
๓. กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย 
4. การประกันคุณภาพภายใน 

4. โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา ๑. การจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
๒. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
๓. การพัฒนาครูและสํงเสริมความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
๔. การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ 

5. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม ๑. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางด๎านเทคนิคการสอนทั้ง ๘ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
๒. ต าแหนํงครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6. โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน 
PBL 
2. ทักษะศตวรรษที่ 21กับการเรียนรู๎บูรณาการสูํการสร๎าง
นวัตกรรม 
3. การจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยดิจิทัล 
4. การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ Active Learning  
สูํสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
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10.สหวิทยาเขตเซกา  
1. โรงเรียนเซกา 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู๎เรียน 
4. การน า ICT มาในการบริหารการจัดการฐานข๎อมูลในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๑. กระบวนการ PLC    
๒. การวัดผลและประเมินผล    
๓. การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning     

3. โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

๑. อบรมเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของนักเรียนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒. อบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๓. อบรมเกี่ยวกับการสร๎างแรงบันดาลใจด๎านการเรียนให๎กับ
นักเรียน 
๔. อบรมเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะในชํวงระยะเวลาเปลี่ยนผําน 

4. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ๑. เทคนิคการเรียนรู๎ Active Learning ในกิจกรรมบูรณาการ ตาม
กลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพสมองเอเตรียมความ
พร๎อมตามยุค ๔.๐ 
๔. หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. หลักสูตรการวิจัยเบื้องต๎น 

5. โรงเรียนโสกกํามวิทยา 1. การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎แหํงวิชาชีพ (PLC) 
2. การท าวิทยฐานะเกณฑ์ใหมํ ว.๒๑ 

6. โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 1. การเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 
๒. การเรียนรู๎แบบ  Active Lernning 
๓. การเรียนรู๎แบบ PLC- 

7. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ๑. การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active learning)  
๒. การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎แหํงวิชาชีพ (PLC) 
๓. การท าวิทยฐานะเกณฑ์ใหมํ ว.๒๑ 

 
จากตารางที่ 5  ความต๎องการพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 โรงเรียน ไมํต๎องการพัฒนา 

จ านวน 6 โรงเรียนต๎องการพัฒนา จ านวน 50 โรงเรียน  จ านวน 195 เรื่อง  น ามาจัดหมวดหมูํ  จ านวน 9  
หมวดหมูํ  พบวํา ความต๎องการพัฒนา เรียงจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎  2) การจัดการเรียนรู๎ทักษะศตวรรษที่ 21  3) กระบวนการ PLC  4) การพัฒนาวิชาชีพ  5) การผลิต
สื่อ 6) การวิจัย 7)  การพัฒนาองค์กร 8) การเงินพัสดุ   9) การบริหารโครงการ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการตดิตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต 

 
ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรยีนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต 

โดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  ดังนี ้
                       1. ด๎านวิชาการ 

       2. ด๎านบริหารทั่วไป 
          3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
             4. ด๎านการบริหารงบประมาณ 
             5. การด าเนินโครงการตามนโยบาย 

   6. วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา 
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ คําฐานนิยม 
1. ด๎านการ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวน 
การเรียนรู๎ 

4 ด๎านการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 4 4 ๔ ๔ 
2 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ 
3 โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๓ ๓ 
4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 4 ๓ ๓ ๒ 4 ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี ๓/ดี 

 
จากตารางที ่6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล มผีลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดี 

อยูํในระดับ ดีเยี่ยม จ านวน ๑ โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรยีนปทุมเทพวิทยาคาร  
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ คําฐานนิยม 
1. ด๎านการ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวน 
การเรียนรู๎ 

4 ด๎านการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู๎ 

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

2. สหวิทยาเขตหนองคาย 
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 4 4 ๓ ๔ 
2 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร ๔ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ 
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๓ 
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 4 4 ๓ 4 4 4 4 4 ๔ ๔ 
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม 4 4 4 ๓ 4 4 4 4 ๔ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี ๔/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  

อยูํในระดับ ดี จ านวน 1 โรงเรยีน คือ โรงเรียนกวนวนัวิทยา 
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ตารางที่  6  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวชิาการ 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /
โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ คําฐาน
นิยม 1. ด๎านการ

จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด้าน
การ
จัดระบบ
นิเทศ
ภายใน
สถานศึก
ษา 

8.ด๎านการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี 
1. พานพร๎าว 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
2 โพธิ์ตากพิทยาคม ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
3 วรลาโภนุสรณ ์ 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
4 สังคมวิทยา 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
5 พระพุทธบาท

วิทยาคม 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

6 วังมํวงพิทยาคม 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 
ระดับคุณภาพ/ 
คําฐานนิยม 

4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังส ี มผีลการพัฒนาในระดับภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม   
อยูํในระดับดี 1 โรงเรยีน คือ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /
โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ คําฐาน
นิยม 1. ด๎านการ

จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด้าน
การ
จัดระบบ
นิเทศ
ภายใน
สถานศึก
ษา 

8.ด๎านการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
1. ทําบํอ ๔ 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
2 ทําบํอพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 เดื่อวิทยาคาร 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 
4 ถํอนวิทยา 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 
5 โคกคอนวิทยาคม 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
6 หนองนางพิทยาคม 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
ระดับคุณภาพ/ 
คําฐานนิยม 

4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 6  พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวชิาการ 9    ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตทําบํอ  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยีย่ม   
อยูํในระดับดี 1 โรงเรยีน  คือ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต/
โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 
 

คําฐาน
นิยม 

1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศกึษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการ
จัด
กิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
1. ชุมพลโพนพิสัย  4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 กุดบงพิทยาคาร 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 ปากสวยพิทยาคม 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 นาหนังพัฒนศึกษา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 รํมธรรมานุสรณ์ 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 

 
จากตารางที่ 6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับด ี
อยูํในระดับดีเยี่ยม  จ านวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย และ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขตพิสัย 
สรเดช /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 
 

คําฐาน
นิยม 

1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการ
จัด
กิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
1. วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 
2 เซิมพิทยาคม ๔ 4 4 4 ๔ ๔ 4 ๔ 3 ๔ 
3 ประชาบดีพิทยาคม 3 4 3 3 3 4 4 4 2 ๔ 
4 นาดีพิทยาคม ๔ ๓ ๓ ๒ ๔ ๔ ๓ ๔ ๑ ๔ 
5 พระบาทนาสิงห์

พิทยาคม 
๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๓ ๓ ๓ 

ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที่ 6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดเียี่ยม 
อยูํในระดับดี  จ านวน 1 โรงเรยีน คือ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
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ตารางที่  6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ คําฐานนิยม 
1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการ
จัด
กระบวนการ
เรียนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบนเิทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

7.สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 
1. โซํพิสัยพิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ 4 
2 ศรีชมภูวิทยา 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
3 โพนทองประชาสรรค์ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 4 
4 โนนค าพิทยาคม ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ 4 
5 ปากคาดพิทยาคม 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
6 หนองยองพิทยาคม 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
7 สมสนุกพิทยาคม 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรยีน 
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ตารางที่ 6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 

คําฐาน
นิยม 

1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการ
จักระบวน
การเรยีนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด้านการ
จัดระบบ
นิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. โรงเรียนบึงกาฬ 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
3 โรงเรียนบุงํคล๎านคร 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์   4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ มีผลการพัฒนาด๎านวชิาการภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 

 

ที ่ สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

คําฐาน
นิยม 

1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎าน
การจัด
กระบวนก
ารเรยีนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่
การจัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด๎านการ
จัดระบบ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการ
จัด
กิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ใน
สถานศึกษา 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 
4 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
5 โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ 4 
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 
 
จากตารางที ่6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ มีผลการพัฒนาด๎านวชิาการภาพรวมอยูใํนระดับดีเยี่ยม 
อยูํในระดับดี จ านวน  1 โรงเรยีน คือ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ตารางที่ 6 ผลการพัฒนาคุณภาพด๎านวิชาการ 

จากตารางที ่6 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา มีผลการพัฒนาด๎านวิชาการโดยรวม อยูํในระดบัดีเยี่ยม 
อยูํในระดับดี  จ านวน  3 โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านวิชาการ 9 ประเด็น จ านวน 10 สหวิทยาเขต พบวํา มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม 8 สหวิทยาเขต  
อยูํในระดับดี 2 สหวิทยาเขต ได๎แกํ สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล และสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 

คําฐานนิยม 
1. ด๎านการ
จัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

2. ด๎านการ
บริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 

3. ด๎านการ
จักระบวน
การเรยีนรู ๎

4 ด๎านการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
จัดการ
เรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู ๎

5. ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

6. ด๎านการ
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

7 .ด้านการ
จัดระบบ
นิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

8.ด๎านการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน 

9.ด๎านการ
ขับเคลื่อน
กระบวนกา
ร PLC ใน
สถานศึกษา 

10. สหวิทยาเขตเซกา 
1. โรงเรียนเซกา ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒ ๔ 
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
3 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ 
7. โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม ๓/ดี ๓/ดี ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 

http://www.laokhampit.ac.th/
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณโรงเรียน 

2. การพัฒนาระบบ
เครือขํายข๎อมลู
สารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๔ 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 4 ๓ 4 4 ๓ ๓ 4 
3 โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา 4 4 4 4 ๓ 4 4 
4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 4 4 4 4 ๓ ๓ 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี ดีเยี่ยม/๔ ดีเยี่ยม/๔ 
 

จากตารางที ่7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารทั่วไป จ านวน 6  ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล มผีลการพัฒนาภาพรวม 
อยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกโรงเรยีน 
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณโรงเรียน 

2. การพัฒนาระบบ
เครือขํายข๎อมลู
สารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

2. สหวิทยาเขตหนองคาย 
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ๔ 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 4 
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา 4 4 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 4 4 4 4 ๓ 4 4 
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม 4 ๓ 4 4 ๓ ๓ 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที ่7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 6   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย  มผีลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  
ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่  7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี 
1. พานพร๎าว 4 4 4 4 4 4 4 
2 โพธิ์ตากพิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 วรลาโภนุสรณ ์ 4 3 4 4 3 3 4 
4 สังคมวิทยา 4 4 4 4 4 3 4 
5 พระพุทธบาทวิทยาคม 4 3 4 4 4 3 4 
6 โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 
 

4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารทั่วไป  6   ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตเทสรังส ี มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่  7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
1. ทําบํอ 4 4 4 4 4 3 4 
2 ทําบํอพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
3 เดื่อวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 4 
4 ถํอนวิทยา 4 4 4 4 4 3 4 
5 โคกคอนวิทยาคม 4 3 4 4 3 3 4 
6 หนองนางพิทยาคม 4 4 4 4 3 4 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 
 

4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารทั่วไป  6   ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตทําบํอ  มผีลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป    
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
1. ชุมพลโพนพิสัย  4 3 4 4 3 4 4 
2 กุดบงพิทยาคาร 4 4 4 4 4 3 4 
3 ปากสวยพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
4 นาหนังพัฒนศึกษา 3 3 3 3 3 3 3 
5 รํมธรรมานุสรณ ์ 4 3 4 4 3 3 4 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 6 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม   
อยูํในระดับดี จ านวน  1 โรงเรยีน ได๎แก ํนาหนังพัฒนาศึกษา 
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
1. วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 4 4 4 4 4 4 4 
2 เซิมพิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
3 ประชาบดีพิทยาคม ๔ ๔ 3 3 3 ๓ 3 
4 นาดีพิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
5 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 6 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม   
อยูํในระดับดี จ านวน  1 โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป คําฐานนิยม 
1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1. โซํพิสัยพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
2 ศรีชมภูวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
3 โพนทองประชาสรรค์ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 4 
4 โนนค าพิทยาคม 4 4 4 4 4 3 4 
5 ปากคาดพิทยาคม 3 4 3 4 3 4 4 
6 หนองยองพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
7 สมสนุกพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
         จากตารางที่ 7  พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงานทั่วไป   6  ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด  มีผลการพัฒนาภาพรวม 
อยูํในระดับดีเยี่ยม  ทุกโรงเรียน 
 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด (10 สหวิทยาเขต)   ปีการศึกษา 2562 หน๎า 122 
 

ตารางที่ 7  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 

สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป  
 
 
 

คําฐานนิยม 

1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. โรงเรียนบึงกาฬ 4 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนบุงคล๎านคร 4 4 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์   4 4 3 4 4 4 4 
5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารทัว่ไป 6 ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ มีผลการพัฒนาด๎านการบริหารทั่วไปภาพรวม อยูํในระดับดี
เยี่ยมทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 7  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบรหิารทั่วไป 

ที ่ สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

คําฐานนิยม 

1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 4 4 4 4 4 3 4 
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 4 4 4 4 4 4 4 
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา 4 3 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 4 4 4 4 3 4 4 
5 โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 4 4 3 3 3 3 3 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที ่7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารทัว่ไป 6 ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ มีผลการพัฒนาดา๎นการบริหารทั่วไปภาพรวม อยูํในระดับ
ดีเยี่ยม  อยูํในระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรยีนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ตารางที่ 7  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบรหิารทั่วไป 
 
 
 
ที ่

 
 
 

สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป  
 
 
 

คําฐานนิยม 

1. การพัฒนางาน
สารบรรณ
โรงเรียน 

2. การพัฒนา
ระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 

3. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. การพัฒนางาน
รับนักเรียน 

5.การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
โรงเรียนตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินวําด๎วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.  2544 

6.การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

10.สหวิทยาเขตเซกา 
1. โรงเรียนเซกา ๔ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๓ 
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
3 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๔ ๓  
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ 
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ 
7. โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ ๓ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม ๓/ดี ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 

จากตารางที ่7 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารทัว่ไป 6  ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตเซกา มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม   
อยูํในระดับดี จ านวน 3 โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรียนเซกา  โรงเรยีนหนองหิ้งพิทยา  และ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  
 
สรุป ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารทั่วไป 6 ประเด็น โรงเรียนในสังกัด 10  สหวิทยาเขต พบวํา  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกสหวิทยาเขต 
 

http://www.laokhampit.ac.th/
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

 

1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 4 ๓ 4 4 4 
3 โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา 4 4 ๓ ๓ 4 
4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 
จากตารางที ่8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น     โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม  
ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

 

 สหวิทยาเขตหนองคาย 
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 4 4 4 4 4 
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 4 4 4 4 4 
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม 4 4 4 ๓ 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4   ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตหนองคาย  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับ 

ดีเยี่ยม ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 8  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

 

3 สหวิทยาเขตเทสรังสี 
1. พานพร๎าว 4 4 4 4 4 
2 โพธิ์ตากพิทยาคม ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ 
3 วรลาโภนุสรณ ์ 4 4 4 4 4 
4 สังคมวิทยา 4 4 3 4 4 
5 พระพุทธบาทวิทยาคม 4 3 4 4 4 
6 โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารงานบุคคล  4   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรยีน 
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ตารางที่ 8  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

 

4 สหวิทยาเขตทําบํอ 
1. ทําบํอ 4 4 4 3 4 
2 ทําบํอพิทยาคม 4 4 4 4 4 
3 เดื่อวิทยาคาร 3 4 4 4 4 
4 ถํอนวิทยา 4 3 4 4 4 
5 โคกคอนวิทยาคม 4 4 4 3 4 
6 หนองนางพิทยาคม 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารงานบุคคล  4   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตทําบํอ  มผีลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกโรงเรยีน 
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ตารางที่  8  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล  
 

คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
1. ชุมพลโพนพิสัย  4 4 4 4 4 
2 กุดบงพิทยาคาร 4 4 4 3 4 
3 ปากสวยพิทยาคม 4 3 4 4 4 
4 นาหนังพัฒนศึกษา 4 4 4 4 4 
5 รํมธรรมานุสรณ์ 4 3 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4  ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช มผีลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  
ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่  8  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล  
 

คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

6.สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
1. วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 4 4 4 4 4 
2 เซิมพิทยาคม ๔ ๔ 3 4 ๔ 
3 ประชาบดีพิทยาคม ๔ 3 3 ๓ 3 
4 นาดีพิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
5 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4  ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  
อยูํในระดับ ดี จ านวน 1 โรงเรยีน  คือ ประชาบดีพิทยาคม 
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ตารางที่  8  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล  
 

คําฐานนิยม 
1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

7.สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 
1. โซํพิสัยพิทยาคม ๔ ๓ ๔ ๓ 4 
2 ศรีชมภูวิทยา 4 3 4 4 4 
3 โพนทองประชาสรรค์ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
4 โนนค าพิทยาคม ๔ ๔ ๓ ๓ 4 
5 ปากคาดพิทยาคม 4 4 4 4 4 
6 หนองยองพิทยาคม 4 4 4 3 4 
7 สมสนุกพิทยาคม 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่  8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4  ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขต.สหวทิยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด มีผลการพัฒนาภาพรวม 
อยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกโรงเรยีน 
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด๎านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
ที ่

 
 
 

สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล  
 
 

คําฐานนิยม 

1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

8 สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. โรงเรียนบึงกาฬ 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนบุงคล๎านคร 4 4 3 4 4 
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์   4 4 4 4 4 
5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 4 3 3 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ มีผลการพัฒนาดา๎นการบริหารงานบุคคลภาพรวม  
อยูํในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

คําฐานนิยม 

1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 4 3 3 3 3 
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 4 4 4 4 4 
5 โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 4 3 3 3 3 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที ่8 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ มีผลการพัฒนาภาพรวม  
อยูํในระดับดีเยี่ยม  อยูํในระดับดี จ านวน 3 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา  และ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
ที ่

 
 
 

สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงานบุคคล  
 
 

คําฐานนิยม 

1. ด๎านการการวางแผน
และการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

2. ด๎านการสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง 
และการย๎าย 

3.ด๎านการให๎สวัสดิการ 
คําตอบแทน สร๎างขวัญ
ก าลังใจ ยกยํองเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

4. ด๎านการพัฒนาครู
และสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

10 สหวิทยาเขตเซกา 
1. โรงเรียนเซกา ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ 
3 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ 
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ 
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
7. โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที ่8  พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4  ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตเซกา มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม 
อยูํในระดับดี จ านวน 1  โรงเรยีน คือ  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 

  สรุป ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานบุคคล 4  ประเด็น  โรงเรียนในสังกัด  10 สหวิทยาเขต พบวํา ผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม  
ทุกสหวิทยาเขต 
 

http://www.laokhampit.ac.th/
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ตารางที ่9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา ๓ 4 4 4 ๓ 4 
4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที ่9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารงบประมาณ 5    ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับ 
ดีเยี่ยม ทุกโรงเรียน 
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ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

2 สหวิทยาเขตหนองคาย 
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา 4 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 4 4 4 4 4 4 
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม ๓ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที ่9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 5  ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตหนองคาย มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับ  
ดีเยี่ยม  จ านวน ๔ โรงเรยีน  ไดแ๎กํ ๑.)โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ๒.)โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร ๓.) โรงเรียนกวนวันวิทยา ๔.)โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  
โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย มีผลการพัฒนาอยูํในระดับ ๓/ดี จ านวน ๑ โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนฝางพิทยาคม 
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ตารางที่  9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

3 สหวิทยาเขตเทสรังสี 
1. พานพร๎าว 3 4 4 4 4 4 
2 โพธิ์ตากพิทยาคม ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ 
3 วรลาโภนุสรณ ์ 4 3 3 4 4 4 
4 สังคมวิทยา 4 4 4 3 4 4 
5 พระพุทธบาทวิทยาคม 3 4 3 3 4 3 
6 วังมํวงพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารงบประมาณ 5   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังส ี มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  จ านวน 5 
โรงเรียน  อยูํในระดับ ด ีจ านวน 1 โรงเรยีน คือ โรงเรียน พระพุทธบาทวิทยาคม 
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ตารางที่  9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

4 สหวิทยาเขตทําบํอ 
1. ทําบํอ 4 4 4 4 4 4 
2 ทําบํอพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
3 เดื่อวิทยาคาร 4 4 4 4 4 4 
4 ถํอนวิทยา 3 4 4 4 4 4 
5 โคกคอนวิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
6 หนองนางพิทยาคม 4 4 4 3 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบรหิารงบประมาณ 5   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตทําบํอ  มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม  ทุกโรงเรยีน  
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ตารางที ่ 9  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
1. ชุมพลโพนพิสัย  4 4 4 4 4 4 
2 กุดบงพิทยาคาร 4 4 3 3 4 4 
3 ปากสวยพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
4 นาหนังพัฒนศึกษา 3 3 3 3 3 3 
5 รํมธรรมานุสรณ์ 4 4 3 3 3 3 
ระดับคุณภาพ/คาํฐานนยิม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 3/ดี 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 5   ประเดน็ โรงเรยีนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม  
จ านวน 3 โรงเรียน ได๎แก ํโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย,โรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร และโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม อยูํในระดับด ีจ านวน 3 โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  และ 
โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ ์
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ตารางที่  9  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
1. วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 4 4 4 4 4 4 
2 เซิมพิทยาคม ๓ 4 4 ๔ 4 4 
3 ประชาบดีพิทยาคม ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ 
4 นาดีพิทยาคม ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ 
5 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ 
ระดบัคุณภาพ/คําฐานนิยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 5 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม  
จ านวน  3 โรงเรยีน  ได๎แกํ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์  โรงเรยีนเซิมพิทยาคม และ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม  อยูํในระดับดี จ านวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ  โรงเรียนประชาบดี
และ โรงเรยีนพิทยาคมนาดีพิทยาคม 
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ตารางที่  9  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ คําฐานนิยม 
1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

 

7. สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 
1. โซํพิสัยพิทยาคม ๔ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ 
2 ศรีชมภูวิทยา 4 4 4 4 4 4 
3 โพนทองประชาสรรค์ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
4 โนนค าพิทยาคม ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ 4 
5 ปากคาดพิทยาคม 4 4 4 3 4 4 
6 หนองยองพิทยาคม 3 4 3 3 4 3 
7 สมสนุกพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
ระดับคุณภาพ/คําฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
           จากตารางที ่9   พบวาํ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านบริหารงบประมาณ   5   ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับ 
ดีเยี่ยม จ านวน  5  โรงเรียน ไดแ๎กํ  โรงเรยีนศรชีมภูวิทยา โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ โรงเรยีนโนนค าพิทยาคม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม และโรงเรยีนสมสนุกพิทยาคม   
อยูํในระดับดี จ านวน 2 โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรยีนโซํพิสัยพิทยาคม  และโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รชัมงัคลาภเิษก 
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ตารางที ่9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ  
 
 

คําฐานนิยม 

1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. โรงเรียนบึงกาฬ 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนบุงคล๎านคร 3 4 3 3 4 3 
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์   4 4 4 4 4 4 
5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 4 4 3 3 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที ่9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานงบประมาณ 5 ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ มีผลการพัฒนาภาพรวม อยูํในระดับดีเยี่ยม  
จ านวน 4  โรงเรยีน ได๎แกํ โรงเรียนบึงกาฬ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  และโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  อยูํในระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน 
คือ   โรงเรียนบุงํคล๎านคร  
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ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 

สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

คําฐานนิยม 

1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 4 4 4 4 4 4 
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา 3 4 4 4 4 4 
4 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 3 4 4 3 4 4 
5 โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ 
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 4 4 2 2 4 4 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม 3/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที ่9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานงบประมาณ 5 ประเด็น โรงเรยีนในสหวิทยาเขตศรพีรเจริญ มีผลการพัฒนาภาพรวม  
อยูํในระดับดีเยี่ยม อยูํในระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา 
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ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานประมาณ 

 
 
 
ที ่

 
 
 
สหวิทยาเขต /โรงเรียน 

ด๎านการบริหารงบประมาณ  
 
 

คําฐานนิยม 

1. การตรวจสอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการใช๎
จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. ระบบควบคุม
ภายในการใช๎จําย
งบประมาณ 

3.การตรวจสอบ
ติดตามและ
รายงานการใช๎
งบประมาณ 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

10.สหวิทยาเขตเซกา 
1. โรงเรียนเซกา ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
3 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ 
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ 
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
7 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ระดับคุณภาพ/ค่าฐานนิยม ๓/ดี 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 4/ดีเยี่ยม 
จากตารางที ่9 พบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานงบประมาณ 5  ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา มีผลการพัฒนาภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม 
อยูํในระดับ ดี  จ านวน 3 โรงเรียน ได๎แกํ  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร โรงเรียนเหลําคามพิทยาคมฯและโรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 
 

   สรุปพบวํา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารงานงบประมาณ 5  ประเด็น โรงเรียนในสังกัด 10 สหวทิยาเขต พบวํา มีผลการพัฒนาภาพรวม 
อยูํในระดับดีเยี่ยม ทุกสหวิทยาเขต

http://www.laokhampit.ac.th/
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย โรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขตทําบํอ จ านวน 56 โรงเรียน ดังนี้ 

 
   ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  

1 โครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ A4 
2 โครงการEducation Hub Academic Festival 2019 A4 
3 โครงการหมอภาษาพัฒนาอํานเขียน A4 
4 โครงการเอกลักษณ์อักษราภาษาไทย A4 
5 โครงการจัดอบรมและติดตามการอบรมปฏิบัติการครูโรงเรียน

วัฒนธรรมชนเผําเด็กก าพร๎าแขวงเวียงจันทน์ 
A4 

6 โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน A4 
7 โครงการสัปดาห์ห๎องสมุด A4 
8 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ A4 
9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ A4 

10 โครงการเปิดบ๎านภาษาตํางประเทศที่สอง A4 
1๑ โครงการจ๎างครูชาวไทยและครูชาวตํางชาติ A4 
12 โครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            A4 
13 โครงการปรับปรุงซํอมแซมห๎องเรียนวิทยาศาสตร์            A4 
14 โครงการพ่ีสอนน๎อง  

“สร๎างความตระหนักการเรียนและบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎” 
A4 

15 โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ – อุตสาหกรรมชุมชน A4 
16 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ A4 
17 โครงการพัฒนานักเรียนด๎วยสะเต็มศึกษา A4 
18 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

สุขศึกษาและพลศึกษา        
A4 

19 โครงการอาสาสมัครผู๎ชํวยสอนภาษาเยอรมัน A4 
20 โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาตํางประเทศ A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……2o……… โครงการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

2. โรงเรียนน้ าสวยวิทยา  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A2 
4 โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A3 
5 โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
A3 

6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A3 
7 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า A3 
8 โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข A3 
9 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ A3 

10 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย 

A4 

11 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยใช๎นวัตกรรมโมเดล CHECK & 
PASSION MODEL 

A4 

12 ระบบการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนน้ าสวยวิทยา A3 
รวม  ระดับคุณภาพ A2  จ านวน   1   โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A3  จ านวน   9   โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A4  จ านวน   2   โครงการ 

3. โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา  
1 โครงการสํงเสริมทักษะความสามารถพิเศษ เปิดบ๎านวิชาการ A3 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
3 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
4 โครงการโรงเรียนประชารัฐ A4 
5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) A4 
6 โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน A4 
7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) A4 
8 โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A3 
9 โครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A3 

10 โครงการสํงเสริมวินัยจราจร A3 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……6…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……4…… โครงการ 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๔๗ 
 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 

4. โรงเรียนหินโงมวิทยาคม  
1   โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก A 4 

 
จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตปทุมเทวาภบิาล  จ านวน 4 โรงเรยีน    

พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 43 โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  27 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  62.79  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 15  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  34.89  ระดับคุณภาพ A 2  
จ านวน 1 โครงการ     คิดเปน็ร๎อยละ  2.32 
 
   ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
2. สหวิทยาเขตหนองคาย  
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  

๑ โครงการโรงเรียนสุจริต A๓ 
๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A๓ 
๓ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A๓ 
๔ โรงเรียนในโครงการ KKU Smart  Learning A๔ 
๕ โรงเรียนในโครงการ SMT A๓ 

รวม  ระดับคุณภาพ A ๓  จ านวน ………๔… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๔  จ านวน ………๑… โครงการ 
3. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร  

1 โครงการโรงเรียนสุจริต A 4 
2 โครงการกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนวิถี

พุทธ ประจ าปีการศึกษา 2562 
A 4 

3 โครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ A 4 
4 โครงการห๎องสมุดมีชีวิตเพ่ือเสริมสร๎างนิสัยรักการอําน A 4 
5 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
A 4 

6 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โรงเรียนนําอยูํปลอดขยะ A 4 
7 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข A 4 
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “คํายพัฒนาผู๎น าเยาวชนด๎าน

คุณธรรมสูํสังคม” 
A 4 

9 โครงการเด็กพิเศษเรียนรํวม A 3 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……1……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……8……… โครงการ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๔๘ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

4. โรงเรียนกวนวันวิทยา  
1 โครงการ สํงเสริมทักษะความสามารถพิเศษ  เปิดบ๎าน ปีการศึกษา  

2562 
A 3 

2 โครงการ  นิเทศภายใน A 3 
3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ กิจกรรม วันคริสต์มาส 
A 3 

4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A 3 
5 โครงการโรงเรียนสุจริต A 3 
๖ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา A 3 
7 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school A 4 
8 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน A 4 
9 โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
A 3 

๑๐ การแขํงขันทักษะทางวิชาการ A 4 
๑๑ โครงการน๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเก่ียวข๎าว A 4 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……๗……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……๔……… โครงการ 
5. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  
1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระ

ธาตุบังพวนวิทยา 
A 2 

2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A 1 
3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า A 3 
4 โรงเรียน SMT A 4 
5 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน A 4 
6 โรงเรียนสุจริต A 3 
7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข A 4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 1  จ านวน ……1………. โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ……2……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……1……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……3……… โครงการ 
6. โรงเรียนฝางพิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 4 
2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 4 
3 โรงเรียนโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ 2 
4 โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ 3 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๔๙ 
 

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และPLC) 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 4 
6 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 4 
7 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV 3 
8 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3 
9 โรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่21 4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ………1…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………3…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………5… โครงการ 
 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตหนองคาย  จ านวน 6 โรงเรียน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 41 โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  21 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  51.21  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 16  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  39.02 ระดับคุณภาพ A 2  
จ านวน 3 โครงการ     คิดเปน็ร๎อยละ  7.32  ระดับคุณภาพ A 1    จ านวน 1 โครงการ     คิดเป็นร๎อยละ  2.43   
 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี  
1. โรงเรียนพานพร้าว  
1 โครงการคุ๎มครองผู๎บริโภค อย.น๎อย โรงเรียนพานพร๎าว A 4 
2 โครงการบูรณาการ  คุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต กอบกิจรักการ

อําน  เดํนตระการด๎านระเบียบวินัย ใสํใจ อย. น๎อย(โรงเรียนวิถี
พุทธ) 

A 4 

3 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste) A 4 
4 โรงเรียนห๎องสมุด 3 ดี A 4 

2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  
1 โครงการการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 A 4 
2 โครงการการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการและปรับปรุงศูนย์การ

เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
A 4 

3 โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน A 4 
4 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี

การศึกษา ๒๕๖1 
A 4 

5 โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน A 4 
6 โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการ…กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน A 4 
7 โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุด A 4 
8 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา A 4 
9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
A 4 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๐ 
 

พืช  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
10 โครงการโรงเรียนต๎นแบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 

(Zero Waste School) 
A 4 

๑๑ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลด๎วยเทคโนโลยี DLTV และ DLITของโรงเรียน 

A 4 

๑๒ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A 4 
๑๓ โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการเรียน

การสอนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยา
คม 

A 4 

๑๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรํวม A 4 
๑๕ โครงการรณรงค์ตํอต๎านการทุจริต A ๓ 
3 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์  

 ไมํได๎รายงานผลการประเมินโครงการ  
4. โรงเรียนสังคมวิทยา  
1 โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 3 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3 
3 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ปัญหายาเสพติด 3 
4 โครงการธนาคารโรงเรียน 3 
5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํอง

ทางการเรียนรู๎ 
3 

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด๎วย
นวัตกรรม  KKU Smart Learning 

3 

7 โครงการการขยายผลการพัฒนาการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3 

8 การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 3 
9 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 3 

10 โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 3 
11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม  
1 โรงเรียนวิถีพุทธ  A4 
2 โรงเรียนสุจริต A3 
3 เครื่องประดับศิราภรณ์ นาฏศิลป์ไทย  A4 
4 การพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาเรียนรวม A3 
5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)                                                                    A3 

6 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  
1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A๔ 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ     A๔ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๑ 
 

3 โรงเรียน DLIT/DLTV   A๓ 
4 โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต A๔ 
5 โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A3 
6 โรงเรียน STEM  education   A3 
7 โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน   A๔ 
8 โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎” A3 
9 โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ     A3 

10 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า A๒ 
๑๑ โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
A2 

๑๒ โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
๑๓ โครงการสถานศึกษาสีขาว A๔ 
๑๔ โครงการโรงเรียนคุ๎มครองเด็ก A๒ 
๑๕ โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน A๔ 
๑๖ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง A๔ 
๑๗ โครงการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียน A๔ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 3  โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน 21 โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน 28 โครงการ 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครวการ โรงเรยีนในสหวทิยาเขตเทสรังส ีจ านวน 6 โรงเรียน    
พบวํา  มีโครงการ จ านวน  63 โครงการ   สรปุรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 52 โครงการ  ไมํได๎รายงาน 
จ านวน  11 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 17   ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ  พบวํา ระดับคุณภาพ  A 4  
จ านวน  28 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  53.84  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 21 โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  40.38  
ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 3 โครงการ     คิดเปน็ร๎อยละ  5.77 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ  
1. โรงเรียนท่าบ่อ  
1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล A 2 
2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A 2 

3 
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามมาตรฐาน สสวท. 

A 2 

4 โครงการโรงเรียนสุจริต A 2 
2. โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A2 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๒ 
 

3 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV A3 
4 โครงการโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A4 
5 โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

ตามพระราชด าริ 
A2 

6 โครงการโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC) 

A4 

7 โครงการโรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 และ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

A4 

8 โครงการโรงเรียนแกนน า“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” A4 
3. โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร  
1 พัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A4 
2 โครงการเปิดบ๎านวิชาการ A4 
3 เยี่ยมบ๎านนักเรียน A4 
4 โรงเรียนวิถีพุทธ A4 
5 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน A4 
6 วันคริสต์มาสและสัปดาห์การใช๎ภาษาอังกฤษ A4 
7 พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน A4 
8 โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน A4 
9 โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
A4 

4. โรงเรียนถ่อนวิทยา  
1 โรงเรียนสุจริต A3 
2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A4 
3 โรงเรียนวิถีพุทธ A4 
4 โรงเรียน DLIT/DLTV  A3 
5 โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต  A3 
6 โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A3 

7 
โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

A3 

8 โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A3 
9 โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน  A3 

10 โครงการสํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการในสถานศึกษา   A3 
11 โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู๎”ในศตวรรษท่ี 21 A3 
12 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า A3 
13 โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ A3 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๓ 
 

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
14 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ A3 

15 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขอบายมุข 

A3 

16 โครงการโรงเรียนขนาดเล็กรํวมพัฒนา A3 
17 โครงการโรงเรียนขับข่ีปลอดภัย A3 
18 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  A3 
5. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  
1 โครงการวิถีพุทธ A3 
2 โรงเรียนสุจริต A3 
3 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง A3 
4 โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
A3 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นสมรรถนะสาขาอาชีพ 

A3 

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมที่ 
7 กิจกรรมสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

A3 

7 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A3 
8 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. A3 

6. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  
1 โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน A4 
2 โครงการการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ A4 
3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
4 โครงการการทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า   A4 
5 To be Number One รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน A4 
6 อํานไมํออก……เขียนไมํได๎ A4 
7 โรงเรียนสีขาว A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 1  จ านวน -   โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 6  โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน 24 โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน 23 โครงการ 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตทําบํอ จ านวน 6 โรงเรยีน    
พบวํา  มีโครงการ จ านวน  57  โครงการ   สรุปรายงานการประเมินโครงการ จ านวน 53 โครงการ  ไมํได๎รายงาน 
จ านวน  4 โครงการ  คิดเป็นรอ๎ยละ 7.01   ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ  พบวํา ระดับคุณภาพ  A 4  
จ านวน  23 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  43.39  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 24 โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  45.29  
ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 6 โครงการ     คิดเปน็ร๎อยละ  11.32 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๔ 
 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  
1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
2 โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ A4 
3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
4 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล A4 
5 โครงการโรงเรียน DLIT A3 
6 โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล A4 
7 โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตรฯ์ A3 
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท A4 
9 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาไทย A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……3……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……6……… โครงการ 
2. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
1 โรงเรียนสุจริต A๓ 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ A๓ 
3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A๔ 
4 โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A๓ 
5 โรงเรียน DLIT/DLTV  A๓ 
6 โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A๓ 
7 โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A๓ 
8 โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ A๓ 
9 โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
A๓ 

10 โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning A๓ 
11 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท.รุํนที่  ๒  
A๓ 

12 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ A๓ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……11……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………1…… โครงการ 

 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

3. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
 ไมํมีสรุปผลการประเมินโครงการ  

4. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น A ๔ 
๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ A ๓ 
๓ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยะภาพทางด๎านวิชาการ + 

(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 
A ๔ 

๔ โครงการสํงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา A ๔ 
๕ โครงการแนะแนว A ๔ 
๖ โครงการสํงเสริมงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน A ๔ 
๗ โครงการสอนเสริมความรู๎ (O-Net ม.3 , ม.6) A ๔ 
๘ โครงการห๎องสมุดมีชีวิต A ๓ 
๙ โครงการสํงเสริมงานอนามัยโรงเรียน A ๓ 

๑๐ โครงการประชุมผู๎ปกครอง A ๔ 
๑๑ โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน A ๔ 
รวม  ระดับคุณภาพ  A ๓  จ านวน    ๓   โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ  A ๔  จ านวน    ๘   โครงการ 
5. โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์  
1 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง A๓ 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     A๓ 
3 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า A๓ 
4 โครงการโรงเรยีน DLIT/DLTV A๓ 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน       ๔    โครงการ 
จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตพิสัยสรเดช  จ านวน 5 โรงเรียน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 36  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  15 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  41.66  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 21  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  58.33  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
1 โรงเรียนประชาบดีพทยาคม     
1 โครงการการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A3 
2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล A2 
3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A2 
4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม A3 
6 โครงการโรงเรียนคุ๎มครองเด็ก A3 
7 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี 

A2 

8 โครงการสํงเสริมรักการอํานห๎องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน A3 
รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ………3……  โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………4…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………1   … โครงการ 
2 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
2 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข A3 
3 โครงการโรงเรียนแกนน า “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา รู๎” A3 
4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม A2 
6 โครงการโรงเรียน DLIT / DLTV A3 
7 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A3 
8 โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง ( นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ) 
A3 

9 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 

A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ………2……  โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………7…… โครงการ 

 

3 โรงเรียนนาดีพิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
2 โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา รู”๎ A4 
3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
A3 

4 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎สูํศตวรรษท่ี 21 A4 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๗ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

5 โครงการโรงเรียนสีขาว A4 
6 โครงการขับขี่ปลอดภัย A3 
7 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………3…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน …….. 4 … โครงการ 

 

4. โรงเรียนเซิมพิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
2 โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา รู”๎ A4 
3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
A3 

4 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A4 
5 โครงการโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรํวม A4 
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A3 
7 โรงเรียนในโครงการ ศูนย์สานฝันกีฬาเพ่ืออาชีพ สพฐ. A3 
8 โรงเรียนในโครงการจิตศึกษา A3 
9 โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning A3 

10 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 

A3 

11 โรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………6…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน …….. 5 … โครงการ 

 

5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์  
1 โครงการการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A3 
2 โครงการโรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมรักการอําน A2 
3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎กระบวนการแหํง

การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
A2 

4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม A3 
6 โครงการปลูกฝังเยาวชนให๎เป็น พลเมืองดี วินัยเดํน ด๎วยบูรณาการตาม

แนวคิด STAR STEMS 
A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ………2……  โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………3…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………1  … โครงการ 
 

 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๘ 
 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตเบญจพิทย์  จ านวน 5 โรงเรียน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 41  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  11 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  29.89  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 23  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  51.09 
 ระดับคุณภาพ  A 2  จ านวน  7 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  17.07 

 
7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  
1. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  
๑ โครงการประชุมปฏิบัติการสร๎างความพร๎อมสูํโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล 
A ๔ 

๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  A ๔ 
๓ โครงการโรงเรียนศูนย์วิชาการกลุํมสาระภาษาไทย 

(โครงการรักษ์ภาษาไทย) 
A ๓ 

๔  โครงการประชุมปฏิบัติการยกระดับความพร๎อมสูํ  
โรงเรียนมาตรฐานสากล (WSSC) 

A ๔ 

๕  โครงการโรงเรียนสุจริต A ๓ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๓  จ านวน ……๒……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๔  จ านวน ……๓……… โครงการ 
2. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต  A4 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ A4 
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล A4 
4 โรงเรียนต๎นแบบห๎องสมุดมีชีวิต A4 
5 โรงเรียนแกนน า “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” A4 
6 โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า A3 
7 โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ A4 
8 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………1…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………7…… โครงการ 
3. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(โรงเรียนวิถีพุทธ) A3 
2 โครงการโรงเรียนจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 A3 
3 โครงการ”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” A3 
4 โครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑ A3 
5 โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน … ๕ …… โครงการ 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๕๙ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

4. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  
๑ โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ A4 
๒ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา A3 
๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
๔ โรงเรียน DLIT/DLTV A3 
๕ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A4 
๖ โรงเรียนสุจริต A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A ๓  จ านวน ……๒……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๔  จ านวน ……๔……… โครงการ 
5. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A4 
2 โรงเรียนสุจริต A4 
3 โครงการ STAR STEMS A4 
4 โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A4 
5 โรงเรียนคุณธรรม A4 
6 โรงเรียน DLIT A3 
7 ห๎องสมุดมีชีวิต A3 
8 โรงเรียนต๎นแบบการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 A4 
9 กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……2.…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……7.…… โครงการ 
6. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
2 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 A3 
3 โครงการโครงการสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
A3 

4 โครงการโรงเรียนสุจริต A3 
5 โครงการโรงเรียน  DLIT/DLTV A3 
6 โครงการแกนน าลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ A3 
7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……7…… โครงการ 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๐ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

7. โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A4 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
3 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด-อบายมุข A4 
4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ A4 
5 โครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……๕……  โครงการ 
 
จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด  จ านวน 7 โรงเรียน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 45  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  26 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  57.78  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 19  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  42.22  

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ  
1. โรงเรียนบึงกาฬ  
1 โรงเรียนสุจริต A4 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ A4 
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A4 
4 โรงเรียนต๎นแบบห๎องสมุดมีชีวิต A4 
5 โรงเรียน DLIT/DLTV A4 
6 โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A4 
7 โรงเรียน STEM Education A4 
8 โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ A4 
9 โรงเรียนโครงการความรํวมมือ มหิดลวิทยานุสรณ์ A4 

10 โรงเรียนในโครงการตามแนวคิด Star Stem A4 
11 โรงเรียนในโครงการเรียนรู๎ตามรอยพระยุคลบาท A4 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……11… โครงการ 
2. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  
๑ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) A๔ 
๒ โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎านการอํานฯ A๔ 
๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ A๔ 
๔ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A๔ 
๕ โครงการโรงเรียนสีขาว A๔ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๑ 
 

๖ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน A๓ 
๗ โรงเรียนสุจริต A๓ 
๘ โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A๓ 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ………3…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ………5…… โครงการ 
3. โรงเรียนบุ่งคล้านคร  
1 โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง A4 
2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ A4 
3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A4 
4 โรงเรียนตันแบบห๎องสมุดมีชีวิต A4 
5 โรงเรียนดีประจ าต าบล A4 
6 โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……6………โครงการ 
ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
4. โรงเรียน โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต  A2 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ  A2 
3 โครงการธรรมะเดริเวอร์รี่  A2 
4 โรงเรียน DLIT/DLTV  A2 
5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม A2 
6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) A3 
7 โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข A3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ……5………โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……2………โครงการ 
5. โรงเรียน หนองเข็งวิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรํวม A 4 
2 โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุด ประจ าปีการศึกษา 

256๒ 
A 4 

3 โรงเรียนแกนน า "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ A 4 
4 โรงเรียน DLIT/DLTV A 4 

 ๕ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง  (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC) 

A ๓ 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 

A 4 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๒ 
 

ที ่  ชื่อโครงการ  ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

7 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

A 4 

๘ โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า A 4 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……1……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……7……… โครงการ 
 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตบึงกาฬ  จ านวน 5 โรงเรียน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 40  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  29 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  72.50 ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 6  โครงการ   คิดเปน็ร๎อยละ  15.00  ระดับคุณภาพ 
A2 จ านวน 5 โครงการ  คิดเปน็ร๎อยละ  12.50 
 
 
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  

1 โครงการโรงเรียนสุจริต ๔ 
2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ 
๓ โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) ๓ 
๔ โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๔ 
๕ โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน ๔ 
๖ โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ๔ 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……๑……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……๕……… โครงการ 
2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา  
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม A3 
2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน A2 
3 โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํ (DLTV) A3 
4 โครงการ STEM Education A2 
5 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
6 โครงการสถานศึกษาพอเพียง A3 
7 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 

A2 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

8 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ A2 
9 โครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ A3 

10 โครงการโรงเรียนสุจริต A2 
11 โครงการสื่อการเรียนรู๎(DLIT resources) A3 
12 โครงการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 

(Professional Learning Community : PLC) 
A3 

13 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข A4 
รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ……5……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……7……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……1……… โครงการ 
3. โรงเรียนภูทอกวิทยา  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A2 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A3 
3 โครงงานโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
4 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV  A3 
5 โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ A3 
6 โครงการโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 

A2 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน 2 โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน 4 โครงการ 
4. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  
๑ โครงการโรงเรียนสุจริต A๔ 
๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A๔ 
๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A๓ 
๔ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล A๔ 
๕ โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV  A๔ 
๖ โครงการโรงเรียนประชารัฐ A๓ 
๗ โรงเรียนในโครงการสวนพฤษศาสตร์ตามพระราชด าริ A๒ 
๘ โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า A๓ 
๙ โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ) 
A๔ 

รวม  ระดับคุณภาพ A ๒  จ านวน ………๑…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๓  จ านวน ………๓…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A ๔  จ านวน ………๕…… โครงการ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๔ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

5. โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา  

1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ A๔ 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ A๓ 

3 กิจกรรม อย.น๎อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ A๔ 

4 โครงการต๎นแบบสภานักเรียนต๎น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ A๔ 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบึงกาฬ 
(อพ.สธ.-บก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

A๓ 

6 โรงเรียนสุจริต A๒ 

7 โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานท า A๓ 

8 โรงเรียนคุณธรรม A๒ 

9 โรงเรียน DLIT/ DLTV A๒ 

10 โรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A๒ 

๑๑ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย A๔ 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ……๔……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……๓……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……๔……… โครงการ 
6. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
1 โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ A 3 
2 โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม A 3 
3 โครงการ  สถานศึกษาพอเพียง A 3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……3…… โครงการ 
 
จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตศรีพรเจริญ  จ านวน 6 โรงเรียน    

พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 48  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  15 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  31.25  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 21  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  43.75  ระดับคุณภาพ 
A2 จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  25 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 
10. สหวิทยาเขตเซกา  
1. โรงเรียนเซกา  

1 โครงการโรงเรียนสุจริต A 3 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A 4 
3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A 3 
4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A 3 
5 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV  A 3 
6 โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A 3 
7 โครงการโรงเรียน STEM  education A 3 
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A 3 
9 โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ A 3 

10 โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ A 3 
11 โครงการโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า A 4 
12 โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ A 3 
13 โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานของ สสวท. A 3 
14 โครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบ A 3 
15 โครงการโรงเรียน Zero  waste  school A 3 
16 โครงการโรงเรียน Eco – School A 3 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……14… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……2…… โครงการ 
2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A 3 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A 4 
3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A 3 
4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. A 3 
5 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV  A 3 
6 โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A 3 
7 โครงการโรงเรียน STEM  education A 3 
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A 3 
9 โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ A 3 

10 โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชด าริ A 3 
11 โครงการโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

 
 
 

A 4 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 
12 โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ A 3 
13 โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานของ สสวท. A 3 
14 โครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบ A 3 
15 โครงการโรงเรียน Zero  waste  school A 3 
16 โครงการโรงเรียน Eco – School A 3 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……14… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……2…… โครงการ 
3. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  
๑ บริษัทสร๎างการดี A๔ 
๒ โรงเรียนวิถีพุทธ A๔ 
๓ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาเรียนรู๎ในโรงเรียน A๓ 
๔ โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมนิสัยรักการอําน A๔ 
๕ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน A๓ 
๖ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา A๔ 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……2…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน .......4..... โครงการ 
4. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต A2 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A3 
3 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A2 
4 โครงการโรงเรียนสวนพฤษศาสตร์ ตามพระราชด าริ A2 
5 โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ A3 
6 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

 TO BE NUMBER ONE 
A4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 2  จ านวน ……3……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……2……… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……1……… โครงการ 
5. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A๔ 

2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) A๓ 
3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ A๔ 
4 โครงการโรงเรียนห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 

กรมสมเด็จพระราชรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
A๓ 

5 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน A๓ 
6 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล A๔ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๗ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 
7 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV A๔ 
8 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง A๔ 
9 โครงการโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม A๓ 

10 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล A๓ 
๑๑ โครงการโรงเรียนต๎นแบบจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ A๔ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……5…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……6…… โครงการ 
6. โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  
1 โครงการโรงเรียนสุจริต 3 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 
3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 4 
4 โครงการโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 
5 โครงการโรงเรียนพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

อยํางตํอเนื่อง(นวัตกรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC) 
4 

6 โครงการโรงเรียนศูนย์ฝึกมวยสากลสมัครเลํนจังหวัดบึงกาฬ 4 
7 โครงการโรงเรียนพ้ืนที่ชุํมน้ าโลก 3 
8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 4 

รวม  ระดับคุณภาพ A 3  จ านวน ……3…… โครงการ 
รวม  ระดับคุณภาพ A 4  จ านวน ……5…… โครงการ 
7. โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม  
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ A1 
2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ A1 
3 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล A1 
4 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง A1 
5 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล A1 

รวม  ระดับคุณภาพ A 1  จ านวน ……5……. โครงการ 
 

จากตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินโครงการ โรงเรียนในสหวทิยาเขตเซกา  จ านวน 7 โรงเรยีน    
พบวํา  สรุปรายงานการประเมนิโครงการ จ านวน 68  โครงการ  ระดับคุณภาพ  A 4  จ านวน  20 โครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ  29.41  ระดับคุณภาพ  A 3  จ านวน 40  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  58.82  ระดับคุณภาพ 
A2 จ านวน 3 โครงการ  คิดเปน็ร๎อยละ  4.41  ระดับคุณภาพ A1 จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  7.35   
 

 
 
 

 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๘ 
 

ส่วนที่ 5 
ผลงานดเีดน่หรือวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต ดังนี ้

 
ตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัด 10 สหวิทยาเขต 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการ
บริหารงาน 

1.สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล   
1 โรงเรียน 

ปทุมเทพวิทยาคาร 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เทคโนโลยี 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิชาการ 

2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสํงเสริมศักยภาพ
ภาษาตํางประเทศที่สอง   

วิชาการ 

3. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช๎
กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย “A One Day Trip in 
Nongkhai” ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิชาการ 

2 
 
 

โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 
 
 

1. การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโรงเรียนน้ าสวยวิทยา 

วิชาการ 

2.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) บริหารงานทั่วไป 
3. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยใช๎
นวัตกรรม CHECKS & PASSION MODEL 

บริหารงานทั่วไป 

4. ระบบพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

บริหารงานบุคคล 

5. ระบบการเบิกจํายเงินงบประมาณโรงเรียน
น้ าสวยวิทยา 

บริหารงบประมาณ 

3 โรงเรียนคํายบกหวาน
วิทยา 

การจักสานไม๎ไผํโรงเรียนคํายบกหวานวิทยา วิชาการ 

4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. การสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านหุํนยนต์ 
2. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
หินโงมพิทยาคม 

วิชาการ 
บริหารงบประมาณ 

 
จากตารางที่  11 สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

ปทุมเทวาภิบาล  จ านวน 4 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  11 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  
ได๎แกํ ด๎านบริหารวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 54.54  ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 2 เรื่อง   
คิดเป็นร๎อยละ 18.18  ด๎านบริหารงานบุคคล จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 9.09 และ ด๎านบริหาร
งบประมาณ จ านวน  2 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 18.18  
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๖๙ 
 

 
ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 

2. สหวิทยาเขตหนองคาย  
1 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดนตรีพื้นเอง วิชาการ 
2 
 
 

โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
 
 

1.สะพานเชื่อมโยงด๎านการจัดการเรียนรู๎  
“หลักสูตรทวิศึกษา” 

วิชาการ 

2.การพัฒนาทักษะด๎านอาชีพของผู๎เรียน
ด๎วยฐานการเรียนรู๎โรงเรียนปลอดขยะ 

บริหารงานทั่วไป 

3.ครูดีไมํมีอบายมุข บริหารงานบุคคล 
4.การปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชีของ
สถานศึกษา 

บริหารงบประมาณ 

3 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1.การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  โรงเรียนเชิงระบบด๎วนวัตกรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC  ปีการศึกษา 2562 

วิชาการ 

2.โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste 
School 

บริหารงบประมาณ 

3.โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 
4.กิจกรรม ขับข่ีปลอดภัย มีวินัยใสํใจ
จราจร 

บริหารงานทั่วไป 

4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1.การบํมเพาะปัญญาภายใน โดย
นวัตกรรมจิตศึกษา  

บริหารงานทั่วไป 

2.โรงเรียนต๎นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ด๎วยนวัตกรรม  PBL  

วิชาการ 

3.การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงานบุคคล 

5 โรงเรียนฝางพิทยาคม อัศวินสานสัมพันธ์ สรรค์สร๎างระเบียบวินัย 
ใสํใจสุขภาพ 

บริหารงานทั่วไป 

จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย 
 จ านวน 4 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  13 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน 4 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 30.77  ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 30.77  
ด๎านบริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 23.07 และ ด๎านบริหารงบประมาณ จ านวน  2 เรื่อง 
คิดเป็นร๎อยละ 15.38  
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๐ 
 

 
ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี 4 ด้าน 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี  
1 พานพร๎าว 1. เรื่องห๎องสมุด 3 ดี 

2. เรื่องโครงการขยะ   
3. กิจกรรมอย.น๎อย(รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรม ขยายกว๎างไกล สร๎างเด็กไทย
หํางไกลโรค NCDs) 
4. เรื่องโครงการแผนพัฒนาบริหารงาน
บุคคล 
5. เรื่องโครงการพัฒนาบริหาร
งบประมาณสูํความเป็นเลิศ 

บริหารวิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
 
 
บริหารงานบุคคล 
 
บริหารงบประมาณ 

2 โพธิ์ตากพิทยาคม 1. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สูํปฏิบัติในชั้นเรียน 
2. เรื่อง โครงการสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เรื่อง พ่ีสอนน๎อง 
4. เรื่อง การใช๎งบประมาณเป็นระบบ
โปรํงใสตรวจสอบได๎ 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ 
 

3 วรลาโภรุสรณ์ เรื่องการพัฒนาทักษะการแกะโฟมสู่ช่าง
ศิลป์มืออาชีพ 

บริหารวิชาการ 

4. สังคมวิทยา เรื่อง ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน บริหารทั่วไป 
5. พระพุทธบาทวิทยาคม 1. เรื่องเรื่อง โครงการสํงเสริมการ

ประกวดแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยดี 
3. เรื่อง สํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 

6. วังมํวงพิทยาคม 1. เรื่อง ผลการพัฒนาการอํานโดยใช๎ 
บันไดความรู๎ บูรณาการผําน ๔ ส สูํการ
อํานที่ยั่งยืน 
2. เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข 
3. เรื่อง แนวทางการบริหารงาน
งบประมาณสูํความส าเร็จขององค์กร 
4. เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลสูํ
ความส าเร็จขององค์กร 

บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 
 
บริหารงบประมาณ 
 

 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๑ 
 

จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี 
พบวํา  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จ านวน 6 โรงเรียน มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  18 เรื่อง 
แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหารวิชาการ จ านวน 5 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 27.77 ด๎านบริหาร
ทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 33.33  ด๎านบริหารงานบุคคล จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 22.22  
และ ด๎านบริหารงบประมาณ จ านวน  3 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 16.66 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี 4 ด้าน 
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ  
1 ทําบํอ เรื่อง  to be number one                                                                  บริหารทั่วไป 
2 ทําบํอพิทยาคม 1. เรื่อง พัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
(นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC) 
2. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
3. การแตํงกาย 
4. “งานเป็นระบบ ตามระเบียบ”       

บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ 

3 เดื่อวิทยาคาร เรื่อง 5 ขั้นตอนของระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

บริหารทั่วไป 

4. ถํอนวิทยา 1. เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรด๎วยการ
สอนตามแนวจิตศึกษาและแผนบูรณา
การ PBL (Problem Based Learning) 
2. เรื่อง  ปฏิบัติตามขั้นตอน เบิกจําย
ทันใจ 

บริหารงานบุคคล 
 
 
บริหารงบประมาณ 

5. โคกคอนวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาองค์กรสูํโรงเรียนสุจริต 
ด๎วยรูปแบบ PODCCA 

บริหารวิชาการ 

6. หนองนางพิทยาคม 1. เรื่องการจัดการเรียนรู๎ตามแนวเชิงรุก 
(Active Learning)โดยใช๎ Lesson 
study เรื่อง ความต๎านทานไฟฟูาและการ
อํานสีความต๎านทาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
2. เรื่องโรงเรียนปลอดขยะ 
3. เรื่องศึกษาดูงานของบุคลากร 
4. เรื่องบริหารจัดการคําสาธารณูปโภค 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
บริหารทั่วไป 
บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ 

 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๒ 
 

จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทําบํอ 
 จ านวน 6 โรงเรียน มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  13 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหารวิชาการ 
จ านวน 3 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 23.07 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 30.77   
ด๎านบริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 23.07 และ ด๎านบริหารงบประมาณ จ านวน  3 เรื่อง  
คิดเป็นร๎อยละ 23.07   

 
ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี 4 ด้าน 

5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. สวดมนต์ บรรยายธรรมน าสูํการ

พัฒนาสมาธิ 
2. สํงเสริมความสามารถด๎านนาฏศิลป์สูํ
ชุมชน 

บริหารวิชาการ 

2 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กระบวนการสํงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
เพ่ือเข๎ารับรางวัลพระราชทาน 

บริหารทั่วไป 
 

3 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สายบุญสายใจสายใยริบบิ้น บริหารวิชาการ 
4. โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ โครงการรณรงค์ ขับข่ีปลอดภัย มีวินัย 

สวมหมวกนิรภัย 
บริหารทั่วไป 
 

5. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. ห๎องเรียนสามคุณ 
2.การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
3.ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
5.สถานศึกษาต๎นแบบการน๎อมน าพระ
บรมราโชบายฯ 
 

บริหารวิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 

 
จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 

จ านวน 5 โรงเรียนพบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  10 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 2 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน 3 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 30 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 7 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 70   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๓ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/
โรงเรียน 

ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี 4 ด้าน 

6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
1 โรงเรียนวังหลวง

พิทยาสรรค์  
โครงการ ว.พ. ให๎โอกาส วิชาการ 
การพัฒนากีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเลํน สู๎ความ
เป็นเลิศ 

 
วิชาการ 

2 โรงเรียนเซิมพิทยาคม  โครงการสานฝันกีฬาเพ่ืออาชีพ วิชาการ 
3 โรงเรียนพระบาทนา

สิงห์พิทยาคม  
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ด๎วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ) 

วิชาการ 

4 โรงเรียนประชาบดี
พิทยาคม  

เรื่อง โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา การบริหารงานทั่วไป 

5 โรงเรียนนาดี 
พิทยาคม    

เรื่องเรียนคณิตศาสตร์ให๎สนุกด๎วยกีฬาบริดจ์ วิชาการ 

 
จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 

จ านวน 5 โรงเรียนพบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  6 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 2 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน  5 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 1 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 16.66   

 
ที ่ โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 

7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  
1 โซํพิสัยพิทยาคม การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  ภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA  ๙วงรอบ ควบคู่ความคิดสร้างสรรค์  
รายวิชาอาหารเพ่ือมุ่งสู่ผลงานระดับชาติ 

บริหารวิชาการ 

2 ศรีชมภูวิทยา 1.การจัดการเรียนการสอนแบบ “Coaching 
Team” 

บริหารวิชาการ 

2.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข บริหารงานทั่วไป 
3.การพัฒนาบุคลากร สํงเสริมให๎ครูมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ 

บริหารงานบุคคล 

4.การบริหารงานงบประมาณด๎วยหลักคุณธรรม บริหารงบประมาณ 
3 โพนทองประชาสรรค์ 1.เรื่อง“เก่งสมการ ด้วยเอแม็ทเกม” บริหารวิชาการ 

2.เรื่อง “เกมค าคม  ประสมค าไทย”   บริหารวิชาการ 
3.เรื่อง การจักสานจากคล้า   บริหารวิชาการ 
4.เรื่อง ภาพยนตร์สั้น บริหารวิชาการ 

4 โนนค าพิทยาคม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโนนค า
พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

บริหารวิชาการ 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๔ 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 
5 ปากคาดพิทยาคม 1.การสร๎างพลเมืองดี วินัยเดํน  

ตามแนวคิด STAR STEMS 
บริหารวิชาการ 

2.รํวมแรงรํวมใจกับงานอนามัยหัวใจ    หนึ่งเดียว 
The U5Ps system 

บริหารงานทั่วไป 

3.คลินิกวิทยฐานะ บริหารงานบุคคล 
4. CEO model   บริหารงบประมาณ 

6 หนองยองพิทยาคม 1.คํายแก๎ 0 ร มส. บริหารวิชาการ 
  2.NONGYONG MODEL รูปแบบการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ  5 STEP 
บริหารงานทั่วไป 

3.พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 
4.การบริหารงานการเงินและบัญชีด๎วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

บริหารงบประมาณ 

7 สมสนุกพิทยาคม 1.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสูํการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 

บริหารวิชาการ 

2.ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน บริหารงานทั่วไป 
3.งานบริหารบุคคลแบบสมสนุกพิทย์โมเดลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอยํางยั่งยืน” 

บริหารงานบุคคล 

4.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา บริหารงบประมาณ 
จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

โซํพิสัย-ปากคาด จ านวน 7 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  22 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ 
ด๎านบริหารวิชาการ จ านวน 10 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 45.45 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 4 เรื่อง  คิดเป็น
ร๎อยละ 18.18   ด๎านบริหารงานบุคคล  จ านวน 4 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 18.18 และ ด๎านบริหาร
งบประมาณ  จ านวน 4 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 18.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๕ 
 

 
ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้าน 

8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ  
1 โรงเรียนบึงกาฬ  -  
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุํนที่ 

3 ปี 2562 
การบริหารงานทั่วไป 

3 โรงเรียนบุํงคล๎านคร เรื่อง โครงการการบริหารจัดการขยะ
ภายในโรงเรียน 

การบริหารงานทั่วไป 

4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ เรื่อง การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับโรงเรียน เพ่ือน าสูํการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยั่งยืน โดยใช๎
นวัตกรรมโพธิ์ทองโมเดล ๗ ขั้นตอน 

การบริหารวิชาการ 

5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1.เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... 
2.เรื่องระบบเลขหนังสืองานสารบรรณ... 

การบริหารวิชาการ 
การบริหารงานทั่วไป 

 
จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 

จ านวน 5 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี    5 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 3 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 40 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 2 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 60    
ทั้งนี้ไมํมีรายงาน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๖ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 
9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ   
1. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1.เรื่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. เรื่อง โครงการพัฒนางานสารบรรณ      
3. เรื่อง  แผนพัฒนาด๎านงานบุคคล 
4. เรื่อง  การจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบการ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ 

2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1.เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) 
2.เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3.เรื่อง“การจัดเก็บ  รวบรวม และ
น าเข๎าข๎อมูลครูและบุคลากรในระบบ   
P-School  Checking  Program  
ระดับยอดเยี่ยม” 
4.เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีตามเกณฑ์
ประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด๎านบัญชี 
ของสํวนราชการ 

บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
บริหารงบประมาณ 

3. โรงเรียนภูทอกวิทยา 1.เรื่อง หลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะ
สั้น 
2.การเรียนรู๎กฎหมาย 
3.เรื่อง การพัฒนาผู๎เรียนด๎วย
กระบวนการจิตศึกษา 
4.เรื่อง กีฬาสร๎างคน 
5. เรื่อง กองทุนสุขกาโม 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารทั่วไป 
บริหารงบประมาณ 

4. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม เรื่องกิจกรรมจิตศึกษา และการสอนแบบ
บูรณาการโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

บริหารวิชาการ 

5. โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เรื่อง ศิลปะสร๎างความคิด  พัฒนา
ชีวิตเด็กเรียนรวม 
2.เรื่องจัตุรัสความปลอดภัย (Safety 
Square) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารทั่วไป 

 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๗ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 
9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ (ต่อ)   
6. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   เรื่อง การปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  

( ทายาทหมํอนไหม ใสํใจภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ) 

บริหารวิชาการ 
 
 

จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
จ านวน 6 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี    17 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 35.29 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 35.29    
ด๎านบริหารงานบุคคล  จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 11.76  ด๎านบริหารงบประมาณ  จ านวน 3 เรื่อง  
คิดเป็นร๎อยละ 17.64   

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 
 
1. 

สหวิทยาเขตเซกา 
โรงเรียนเซกา 

1.เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบปลาย
ภาคแบบอิงมาตรฐาน 
2.เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎วย
การสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
3.เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สํงเสริม
ให๎ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
4.เรื่อง รบัเงินผํานธนาคารโรงเรียน 
เซกา 

การบริหารวิชาการ 
 
การบริหารงานทั่วไป 
 
การบริหารงานบุคคล 
 
การบริหารงบประมาณ 

2. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎น
สมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ : 
วิชาชีพระยะสั้น 

การบริหารวิชาการ 

3. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เรื่อง การเบิกจํายงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารงบประมาณ 

4. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1.เรื่องการสํงเสริมและพัฒนาการวัด
และประเมินผลการศึกษา 
2.เรื่อง  การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล๎อม 
3.เรื่อง  รณรงค์ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE 
4.เรื่อง  การวางแผนและการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง 

การบริหารวิชาการ 
 
การบริหารงานทั่วไป 
 
การบริหารงานทั่วไป 
 
 
การบริหารงานบุคคล 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๘ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต/โรงเรียน ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารงาน 
5. โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม ฯ 1.เรื่อง LKP MODEL สูํการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
2.เรื่อง กิจกรรมระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
3.เรื่อง พัฒนาระบบงานด๎วยการใช๎
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การบริหารวิชาการ 
 
การบริหารงานทั่วไป 
 
การบริหารงานบุคคล 

6. โรงเรียนโสกกํามวิทยา 1.เรื่องหมัดชุดพิชิตเหรียญทอง 
2.เรื่องโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School 
3.เรื่อง ฮักแพงตุ๎มโฮม 
4.เรื่อง รวดเร็ว ทันใจฉับไว ทัน
เหตุการณ์ 

การบริหารวิชาการ 
การบริหารงานทั่วไป 
 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 

7. โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 1.เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
2.เรื่องห๎องส๎วมสุขสันต์ 
3.เรื่องการให๎ขวัญและก าลังใจ 

การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานบุคคล 

 
จากตารางที่ 11  สรุปรายงานผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา  

จ านวน 7 โรงเรียน พบวํา  มีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี    20 เรื่อง แยกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านบริหาร
วิชาการ จ านวน 6 เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ 30 ด๎านบริหารทั่วไป จ านวน 6 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 30    
ด๎านบริหารงานบุคคล  จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 25  ด๎านบริหารงบประมาณ  จ านวน 3 เรื่อง  
คิดเป็นร๎อยละ 15   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๗๙ 
 

ส่วนที่ 6 
ความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน 

และยกยํองเชิดชูเกียรติ ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ 
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษา ระหวํางวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 
 
ตารางที่ 12  ผลการประเมินความพึงพอใจ  9 สหวิทยาเขต  
                                          รายการ X

 S.D. 
1. พิธีเปิด มอบนโยบายสูํการปฏิบัติ 4.36 0.67 
2.วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.45 0.63 
3.การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎อ านวยการโรงเรียน 4.25 0.65 
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการประชุมมีความเหมาะสม 4.15 0.73 
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.10 0.73 
6.ความรู๎ความเข๎าใจวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน 4.15 0.63 
7.ความรู๎ที่ได๎รับครั้งนี้สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 4.24 0.65 
8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 4.23 0.69 
9. ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต นิเทศให๎ความชํวยเหลือสามารถท างาน
ได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 

4.28 0.75 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.75 
 
จากตาราง ที่ 12  ความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงานและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษา จ านวน 9 สหวิทยาเขต จ านวน 51 โรงเรียน จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 
626 คน ผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 162 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.04  พบวํา ในภาพรวม ผู๎รับการนิเทศ 
มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.33 
ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 

1. ควรเพิ่มเวลาเป็น 1 วัน 
2. เรื่องการนิเทศการสอนในสถานศึกษา 
3. การท า  Best. Practice 
4. เรื่องการจัดท ารายงาน 
5. ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าบัญชีการเงินพัสดุ การสนับสนุนงบประมาณ 
6. แนวทางการปฏิบัติของแตํละตัวชี้วัดของฝุายตํางๆ 

 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๘๐ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน 
และยกยํองเชิดชูเกียรติ ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ 

ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษา  ด๎วย  VDO-On Demand ผํานระบบ Conference วันที่   
31 มีนาคม 2563  โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  และ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
 
ตารางที่ 13  ผลการประเมินความพึงพอใจ สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
 
                                          รายการ X

 S.D. 
1. พิธีเปิด มอบนโยบายสูํการปฏิบัติ 4.71 0.70 
2.วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5.00 0.00 
3.การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎อ านวยการโรงเรียน ด๎วย VDO-On 
Demand ผํานระบบ Conference 

4.14 
 

0.99 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการประชุมด๎วย VDO-On Demand ผํานระบบ 
Conferenceมีความเหมาะสม 

4.14 
 

0.99 

5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.29 1.16 
6.ความรู๎ความเข๎าใจวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน 4.43 0.90 
7.ความรู๎ที่ได๎รับจากการท า VDO-On Demand  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎
กับการจัดการเรียนการสอนได๎ 

4.71 
 

0.70 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 4.43 0.90 
9. ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต นิเทศให๎ความชํวยเหลือสามารถท างาน
ได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 

5.00 
 

0.00 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.88 
 
จากตารางที่ 13  ความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงานและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษา  ด๎วย VDO-On Demand ผํานระบบ Conference   โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุม
เทวาภิบาลจ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสหวิทยาเขตทําบํอ จ านวน 1 โรงเรียน  พบวํา ในภาพรวม  
ผู๎รับการนิเทศมีความพึงพอใจ อยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.54 
 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 

1. สัญญาณภาพและเสียง ไมํชัดเจน     
2. เป็นวิธีการที่ดี แตํระบบอินเตอร์เน็ตระบบเสียงปลายทางยังไมํดี     
3. ควรอบรมการใช๎สื่อ อุปกรณ์ โปรแกรม แกํผู๎บริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติการผําน

ชํองทาง VDO-On Demand ผํานระบบ Conference        
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๘๑ 
 

ส่วนที่ 7 
 

     การน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนา ปีการศึกษา 2563 
 

การด าเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ ของหนํวยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
จ านวน 10 สหวิทยาเขต มีข๎อค๎นพบ จากการตรวจเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน โดยผู๎อ านวยการโรงเรียน ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของโรงเรียนในสังกัด โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
ดังนี้ 

1. ด๎านการประเมินตนเอง  ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ข๎อมูลเชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด  10  สหวิทยาเขต พบวํา  
  สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล จ านวน 4 โรงเรียน ประเมินตนตนเอง ได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เสนอข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน จ านวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร และโรงเรียนหินโงมพิทยาคม   
  สหวิทยาเขตหนองคาย จ านวน 5 โรงเรียน ประเมินตนตนเอง ได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เสนอข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน จ านวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียน 
เวียงค าวิทยาคาร  และโรงเรียนกวนวันวิทยา  
  สหวิทยาเขตเทสรังสี จ านวน 6 โรงเรียน ประเมินตนตนเอง ได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 5 โรงเรียน เสนอข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน จ านวน 2 โรงเรียน  
ได๎แกํ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม และโรงเรียนสังคมวิทยา 
  สหวิทยาเขตทําบํอ จ านวน 6 โรงเรียน ประเมินตนตนเองได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 5 โรงเรียน เสนอข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน จ านวน 1 โรงเรียน  
คือ โรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
  สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  จ านวน 5 โรงเรียน ได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 4 โรงเรียน  
ข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน  วิธีปฏิบัติที่ดไีมํครบถ๎วนสมบูรณ์  
  สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จ านวน 5 โรงเรียน  ข๎อมูลไมคํรบถ๎วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด  จ านวน 7 โรงเรียน ประเมินตนตนเองได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  สหวิทยาเขตบึงกาฬ  จ านวน 5 โรงเรียน ประเมินตนตนเองได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 4 
โรงเรียน ยังขาดข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน ด๎านโครงการตามนโยบาย และวิธี
ปฏิบัติที่ดไีมํครบถ๎วนสมบูรณ์ 
  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 6 โรงเรียน ประเมินตนตนเองได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ยังขาดข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน ด๎านโครงการตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดี 
ไมํครบถ๎วนสมบูรณ์ 
  สหวิทยาเขตเซกา  จ านวน 7 โรงเรียน ประเมินตนตนเองได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ยังขาด
ข๎อมูลอ๎างอิงผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมิน ด๎านโครงการตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดี 
ไมํครบถ๎วนสมบูรณ์ 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า ๑๘๒ 
 

2. การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามเครื่องมือการนิเทศ ก.ต.ป.น. 
ของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือรับรองผลการประเมินตนเอง  
โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารหลักฐาน การสังเกต 
การสัมภาษณ์ เพ่ือรับรองผลการประเมินตนเอง  พบวํา  ผํานการรับรองผลการประเมินตนเองทุกโรงเรียน   
แตํทั้งนี้ ให๎โรงเรียนเพ่ิมเติมข๎อมูลอ๎างอิงผลการให๎คะแนนในระดับดีเยี่ยมและข๎อเสนอแนะในการสํงเสริม  
และพัฒนา ทั้ง 4 ด๎าน ทุกโรงเรียน 

3. การสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ด๎านโครงการตามนโยบาย และผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ที่รายงานผลการด าเนินโครงการ และ ผลงานดีเดํนหรือวิธีปฏิบัติที่ดี นั้น มีผลงานโครงการที่สนองนโยบายและ
ผลงานดีเดํนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ทีส่ามารถน ามาพัฒนาตํอยอดเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ทั้งนี้ควรได๎รับการสํงเสริมให๎น าไปสูํการพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ เป็นผลงานทางวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ในปีงบประมาณ 2563  ภาคเรียนที่ 1     ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการ 

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และสร๎างข๎อตกลงรํวมกันกํอนด าเนินการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2. สํงเสริมการท าวิจัยประเด็นการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ด๎าน  โดยใช๎ข๎อมูล 
วิธีปฏิบัติที่ดี และข๎อมูลการประเมินโครงการของโรงเรียน  เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตํอไป 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
    1.  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
    2.  นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
    3.  นายอาทิตย์  ธ ารงชัยชนะ   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
    4. ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
  
คณะท างาน 
     1. นางชนานันท์  สุคันธา           ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศฯ    หัวหน๎าคณะท างาน   
     2. นายศุภชัย จันทระ   ศึกษานิเทศก์            คณะท างาน     
     3. นางศิริพร  ตริยาวธัญญู  ศึกษานิเทศก์            คณะท างาน      
     4. นางพรทิพา  นันตะสุข  ศึกษานิเทศก์     คณะท างาน     
     5. นายกิตติรงค์ บุญคง  ศึกษานิเทศก์       คณะท างาน  
     6. นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี    ศึกษานิเทศก์       คณะท างาน 
     7. นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร      ศึกษานิเทศก์                                   เลขานุการคณะท างาน 
     8. นายวชิรดล ค าศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์     ผู๎ชํวยเลขานุการคณะท างาน 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
  นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
           หวัหน๎ากลุํมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

1. สรุปงาน/โครงการตามนโยบาย โรงเรียนใน 10 สหวิทยาเขต 
2. ผลงานดีเดํน/วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนใน 10 สหวิทยาเขต 
3. ภาพกิจกรรม 
4. ค าสั่ง อ.ก.ต.ป.น. 
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1. โครงการตามนโยบาย โรงเรียนใน 10 สหวิทยาเขต 
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 

http://gg.gg/Patomtawapipun2563 

 
สหวิทยาเขตหนองคาย 

 
 
 
 
 
 

สหวิทยาเขตเทสรังสี 
http://gg.gg/projact63 

 
สหวิทยาเขตท่าบ่อ 

http://gg.gg/Projcttaboo63 

 
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 

http://gg.gg/Pisisoadet 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/Patomtawapipun2563
http://gg.gg/projact63
http://gg.gg/Projcttaboo63
http://gg.gg/Pisisoadet
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สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ไม่มีข้อมูล 

 
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
http://gg.gg/Sopisaipakat 

 
 

สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
ไม่มีภาคผนวกรายงานโครงการ 

 
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

ไม่มีภาคผนวกรายงานโครงการ 
 

สหวิทยาเขตเซกา 
ไม่มีภาคผนวกรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/Sopisaipakat
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2. ผลงานดีเด่น/วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนใน 10 สหวิทยาเขต 

     สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
http://gg.gg/BPtatomtawapibon 

 

  
 
 
      

สหวิทยาเขตหนองคาย 
 
 
 
 
 
     สหวิทยาเขตเทสรังสี 

http://gg.gg/besttadrugsee63 
 

 
 
 
 

สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
 

http://gg.gg/BPkogon63 
 

 
 
 
 
 

สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
ไม่มีภาคผนวก ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดี  

 
 

http://gg.gg/BPtatomtawapibon
http://gg.gg/besttadrugsee63
http://gg.gg/BPkogon63
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สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
ไม่มีข้อมูลรายงาน 

 
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
http://gg.gg/BestSopakat 

 

 
สหวิทยาเขตบึงกาฬ 

ไม่มีภาคผนวก ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
ไม่มีภาคผนวก ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดี 

 
สหวิทยาเขตเซกา 

ไม่มีภาคผนวก ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/BestSopakat
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ภาพกิจกรรม 10 สหวิทยาเขต 
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

พิธีเปิดการประชุม โดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการประเมินตนเอง โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
 

 

 

 

    
 
 
 

สหวิทยาเขตหนองคาย 
 
 
 
 
         
 
 
 

                           พิธีเปิดการประชุม  
        โดยผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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              ผู้ทรงคุณวุฒิ สะท้อนผลการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคายน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รองผู้อ านวยการ สพม. 21 นายอาทิตย์ ธ ารงชัยชนะ           โรงเรียนเดือ่วิทยาคาร 
                      ประธานพิธีเปิดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                         โรงเรียนถ่อนวิทยา                               โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
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                   โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม    โรงเรียนท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอผลงานรูปแบบนิทรรศการ 
 

สหวิทยาเขตเทสรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดการประชุม โดยรองผู้อ านวยการ สพม. 21 นายอาทิตย์ ธ ารงชัยชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สะท้อนผลการปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย 
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              น าเสนอผลการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                วังม่วงพิทยาคม 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ( 10 สหวิทยาเขต)    ปีการศึกษา 2562    า 193 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           พานพร้าว                                          โพธิ์ตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
                 
                            สังคมวิทยา                                          พระพุทธบาทวิทยาคม 

น าเสนอผลงานรูปแบบนิทรรศการ 

       
       สหวิทยาเขตหนองคาย                    สหวิทยาเขตเทสรังสี                   สหวิทยาเขตทําบํอ 
 
 
 
                                         
 
     สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช             สหวิทยาเขตเบญจพิทย์                     สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 
 
 
 
 
 
     สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ                      สหวิทยาเขตบึงกาฬ                  สหวิทยาเขตเซกา 
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