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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ประวัติโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยแรกเริ่มเป็นสาขาของโรงเรียนชุมแพศึกษา ใช้หอประชุม
อ าเภอสีชมพู เปิดท าการสอนชั่วคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 
จึงย้ายมาอยู่ท่ีบ้านทรายทอง หมู่ที่  10  ต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  (ปัจจุบันเป็นศูนย์ราชการหน่วยงานภาครัฐต่างๆ)  
บนเนื้อท่ีทั้งหมด  37  ไร่   โดยกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
นายสมชาย  เขตอนันต์   เข้ารับต าแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก   ในปี 
 พ.ศ.2517 ต่อมาในปีการศึกษา 2526  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท รุ่นที่ 1 (มพช.2 รุ่นที่ 1)  

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 7 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  

 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จึงได้ย้ายถ่ายโอนสถานศึกษา มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2550 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์ย้ายถ่ายโอนจ านวน 27 คน และไม่ประสงค์ย้ายถ่าย
โอนจ านวน 22 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม จ านวน 
54 คน เพ่ือให้มีครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
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ปัจจุบันโรงเรียนสีชมพูศึกษา มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 117 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จ านวน 5 คน 
ข้าราชการครู จ านวน 66 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) จ านวน 13 คน ครูต่างชาติ จ านวน 4 คน พนักงาน
จ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน) จ านวน 11 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) จ านวน 4 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ  บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 3 
คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 คน บุคลากรอ่ืนๆ(แม่บ้าน/ภารโรง/ยาม) จ านวน 3 คน 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,812 คน คิดเป็น 48 ห้องเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน
คนปัจจุบัน คือ นายบรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 
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สัญลักษณโ์รงเรียนสชีมพูศึกษา 
ตราประจ าโรงเรียน 

 
“พระธาตุขามแก่น” 

 
“ดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี” 

อักษรย่อ  :  ส.ศ. 

 ค าขวัญ   :  ความรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจ าใจ พลานามัยสมบูรณ์ 

ปรัชญา   :  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี “ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้เกิดสุข ” 

คติพจน์   :  อย่าเป็นคนรกโลก 

สีประจ าโรงเรียน  :  ชมพู-เขียว 
       สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อสถาบัน 

   สีเขียว หมายถึง ความสดใส ความอุดมสมบูรณ์ 

 ธงประจ าโรงเรียน 

 

อัตลักษณ์  :  นักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา “มีสัมมาคารวะ ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น”  

เอกลักษณ์  :  โรงเรียนรัฐเพ่ือประชาชน 
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ทีต่ั้งและแผนผังการเดินทาง 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น หรือหมู่ที่ 10 บ้านทรายทอง   

ต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท/์โทรสาร 043-399030 มีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก ติดกับล าห้วยสาธารณะและท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก ติดกับส านักงานเกษตรอ าเภอสีชมพู และชุมสายโทรศัพท์ 
 ทิศใต ้  ติดกับท่ีว่าการอ าเภอสีชมพู และสถานีต ารวจภูธรสีชมพู 

การติดตอ่สื่อสาร 

ที่อยู่  :  บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 10  ต าบลวังเพ่ิม  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  40220 
โทรศัพท์ :  043-399030 
โทรสาร  :  043-399030 
Website :  http://www.sichompu.org 
E-mail  :  sichompusuksa@hotmail.com 
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คณะผู้บริหาร 

 
นายบรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

    
นายส ารวย บอกชัยภูมิ     นางสุภาวดี ภาระด ี

        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายปกครอง              รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

    
       นายดวงประเสริฐ ชาเวียง                    นายบรรลุ ชินน้ าพอง 

                  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการ 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
 1.   นายไพฑูรย์  โคตรภูเวียง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.   พ.ต.ท.วิวัฒน์  อินทรบัวบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.   นายอาทิตย์  ถนอมทุน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.   นายสุรศักดิ์  นิมาลา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.   นายคมสรณ์  ตาค าภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.   นางกองสี  ผาค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.   นายจารุพรรณ  ภูวสันต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.   พระครูไพศาลสารธรรม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 9.   พระมหาน้อยกิตติภทโท  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 10. นางประไพร  เครือเนตร  ผู้แทนผู้ปกครอง 
 11. นายสินสมุทร  อ าพรัตน์  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 12. นายสนิท  หล้าค าภา   ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
 13. นายส ารวย  บอกชัยภูมิ  ผู้แทนครู 
 14. นายพิชิต  บุดด ี   ผู้แทนศิษย์เก่า 
 15. นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 สภาพการบริหาร 
และการจัดการตามโครงสร้างการบรหิาร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
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รายนามผู้บริหารโรงเรียนสีชมพูศึกษา จากอดีต - ปัจจุบัน 
1. นายสมชาย  เขตอนันต์  พ.ศ. 2517 – 2524 
2. นายมนตรี  แสนวิเศษ  พ.ศ. 2524 – 2528 
3. นายบุญสวน  บุญโพธิ์   พ.ศ. 2528 – 2529 
4. นายส าเริง  วรรณศรี   พ.ศ. 2529 – 2530 
5. นายวิจิตร  ช ากรม   พ.ศ. 2530 – 2532 
6. นายเบญจกูล  ศิริพรรณ  พ.ศ. 2532 – 2534 
7. นายพล  บุญอยู่   พ.ศ. 2534 – 2538 
8. นายสวาท  นาทอง   พ.ศ. 2538 – 2543 
9. นายเจริญชัย  งานไว   พ.ศ. 2543 – 2547 
10. นายสุเทพ  พงษ์ใหม่   พ.ศ. 2547 – 2555 
11. นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนสีชมพูศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าความรุ่งเรืองสู่ชุมชน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม และ คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมและ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. กระบวนการบริหารองค์กร มีคุณภาพ เป็นระบบครบวงจร 
 4. เป็นสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ปรัชญา 
สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี “ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้เกิดสุข ” 

อัตลักษณ ์   
นักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา “มีสัมมาคารวะ ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น”  
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เอกลักษณ ์   

 “โรงเรียนรัฐ เพ่ือประชาชน” เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของโรงเรียน ด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่โรงเรียนพึงกระท าและให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน สังคมโดยรวม ถือว่า
เป็นหน้าที่ส าคัญ ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีความพยายามที่จะด าเนินงานตามโครงการเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพ่ือสร้างคุณงามความดี และสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท าให้ผู้ปกครอง
นักเรียน และประชาชนโดยทั่วไปพึงพอใจ ทั้งนี้ได้น าศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนที่สามารถจะยังประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้มาด าเนินการ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีความพยายามอย่างยิ่งและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน จากอดีตสู่ปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียนนิยมที่จะให้
บุตรหลานมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นจ านวนมากขึ้นตามล าดับ รวมทั้งโรงเรียนได้มี   ส่วนร่วมในการพัฒนา
ช่วยเหลือชุมชน สังคม มาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ได้แก่  การให้ความรู้ด้านวิชาการ  การให้การสนับสนุนด้าน
บุคลากร การให้บริการด้านอาคารสถานที่ การให้การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน  การเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรม การให้บริการด้านยานพาหนะ การให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 

 

 
 
 
 



 

11 
 

      

 

ข้อมูลนักเรียน 

 โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตั้งอยู่ต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน         
มี 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลสีชมพู ต าบลหนองแดง ต าบลศรีสุข ต าบลดงลาน ต าบลนาจาน ต าบลบริบูรณ์ ต าบลวังเพ่ิม 
ต าบลบ้านใหม่ ต าบลซ ายางและต าบลภูห่าน 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนห้อง 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9 155 192 347 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 138 178 316 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 141 183 324 

รวม 25 434 553 987 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 105 167 272 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 8 109 197 306 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 74 173 247 

รวม 23 288 537 825 

รวมทั้งสิ้น 48 722 1,090 1,812 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 – 2557 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 – 2557 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 2557 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2555 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2556 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2557 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 346 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 326 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 347 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 306 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 336 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 316 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 244 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 287 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 324 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 269 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 332 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 272 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 303 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 255 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 306 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 244 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 282 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 247 

รวม 1,712 รวม 1,818 รวม 1,812 
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ข้อมลูครูและบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ผู้อ านวยการ  - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ  - - 4 - 4 
รวม - - 5 - 5 
2. ผู้สอน  
- ครู  - 57 9 - 66 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ผู้ช่วยคร)ู  

- 12 1 - 13 

- ครูต่างชาต ิ - 4 - - 4 
- อื่นๆ – ครูช่วยสอน  - 11 - - 11 
รวม - 84 10 - 94 
3. บุคลากร  
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรหิารงาน  
ทั่วไป/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก  
ข้อมูล/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ/  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ)์  

- 4 - - 4 

- ครูสนับสนุนการสอน  - 3 - - 3 
- อื่นๆ -ลูกจ้างประจ า  
- พนักงานจ้างทั่วไป  
- แม่บ้าน/ภารโรง/ยาม  

1 
7 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
7 
3 

รวม 11 7 - - 18 

รวมทั้งสิ้น 11 91 15 - 117 

ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557 

 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 

5% 

62% 

12% 

4% 
10% 

4% 3% 

ผู้บริหาร ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูต่างชาติ ครูช่วยสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูสนับสนุนการสอน 

9% 

79% 

12% 

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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ต าแหน่งตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครู 

 ครูผู้ช่วย 
อันดับ คศ. 

รวม 
1 2 3 4 5 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 0 0 0 0 4 0 0 4 

คร ู 0 20 22 8 16 0 0 66 

พนักงานจ้างตามภารกจิ  13 0 0 0 0 0 0 13 

รวม 13 20 22 8 20 1 0 84 

ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2557 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2557 

 

16% 

24% 

26% 

10% 

24% 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 
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ข้อมลูอาคารสถานที ่
 

ประเภทอาคาร จ านวนอาคาร/หลัง หมายเหตุ 
อาคารเรียน 4 - 
อาคารประกอบ 14 1. อาคารศิลปะ 

2. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 
3. หอประชุม 
4. อาคารเอนกประสงค์ 40 ปี  สีชมพูศึกษา 
5. โรงอาหาร 
6. อาคารเกียรติยศ 
7. อาคารประชาสัมพันธ์ 
8. อาคารเก็บของ 
9. อาคารจอดรถ 
10. อาคารซ่อมบ ารุง 
11. ร้านถ่ายเอกสาร 
12. ร้านขายน้ า 
13. ป้อมยาม 
14. เรือนเพาะช า 

อาคารสุขา 8 - 
บ้านพักผู้บริหาร 1 - 
บ้านพักครู 11 - 
บ้านพักเรือนแถว 1 12 ห้อง 
บ้านพักนักการภารโรง 2 ช ารุด 
สนาม 3 1. สนามฟุตบอล 

2. สนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อ 
3. สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
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แผนผังโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
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ข้อมลูด้านงบประมาณและทรัพยากร 
สรุปการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

โรงเรียนสีชมพูศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

รายการ 
จ านวน 

ที่ได้รับจัดสรร 
เงินรายรับ 
(รับโอนจาก 

อบจ.) 
รายจ่ายจริง 

เงิน 
ทดรองจ่าย 

คงเหลือ 

1.เงินตามงบประมาณ (รายจ่ายอื่น) 
  1.1 ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียนในสังกัด 
  1.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
  1.3 ค่าเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน 
  1.4 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสตูร 
  1.5 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม 
  1.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 
  1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสอืห้องสมุด 
  1.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้
  1.9 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 
  1.10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรูสู้่อาเซยีน 
  1.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
2,773,680 

174,000 
1,500,000 

20,000 
16,800 
15,000 

100,000 
50,000 

200,000 
80,000 
30,000 

 
2,080,260 

109,580 
917,647 
20,000 
12,600 
15,000 

100,000 
50,000 

200,000 
60,000 
30,000 

 
1,673,607.60 

 
732,353.00 

 
6,596.55 

 
17,000.00 
39.250.00 

 
 

 
406,652.40 
109,580.00 
185,294.00 
20,000.00 
6,003.45 

15,000.00 
83,000.00 
10,750.00 

200,000.00 
60,000.00 
30,000.00 

รวมเงินตามงบประมาณ 4,959,480 3,595,087 2,468,807.15  1,126,279.85 
2.เงินเรียนฟรี 15 ปี 
  2.1 เงินรายหัว (3,311,850) 

 ค่าใช้สอย 
 ค่าวัสด ุ
 ค่าครุภณัฑ ์
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

  2.2 ค่าหนังสือเรยีน 
  2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
6,623,700.00 

 
 
 
 
 

1,842,940 
798,320 
861,550 

1,660,670 

 
 

2,943,010 
1,456,750 

888,710 
1,097,800 

237,430 
1,842,940 

798,320 
861,550 

1,660,670 

 
 

1,651,430.58 
700,951.00 
275,600.00 
629,322.80 
81,815.00 

- 
362,550.00 

- 
823,550.08 

 
 

40,890.00 

 
 

1,250,689.42 
755,799.00 
613,110.00 
468,477.20 
155,615.00 

1,842,940.00 
435,770.00 
861,550.00 
837,119.92 

รวม (เงินเรียนฟรีฯ) 11,787,180.00 11,787,180.00 4,525,219.46 40,890.00 7,221,070.54 
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รายการ 
จ านวน 

ที่ได้รับจัดสรร 

เงินรายรับ 
(รับโอนจาก 

อบจ.) 
รายจ่ายจริง 

เงิน 
ทดรองจ่าย 

คงเหลือ 

3. เงินปัจจัยพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 
4. ดอกเบี้ยธนาคาร และเงินอื่นๆ 

367,500.00 
35,873.95 

367,500.00 
35,873.95 

351,000.00 
- 

 16,500.00 
35,873.95 

รวม 17,150,033.95 15,785,640.95  40,890.00 8,399,724.34 
5. รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปี 2556 
6. เงินรับฝาก 
    6.1 เงินรับฝาก – ประกันสัญญา 
    6.2 เงินรับฝาก – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
    6.3 เงินรับฝาก – ค่าขายแบบ 
7. เงินสะสม ปี 2556  

1,563,577.00 
 

145,698.75 
71,733.73 
3,700.00 

2,253,022.79 

1,563,577.00 
 

145,698.75 
71,733.73 
3,700.00 

2,253,022.79 

1,369,077.00 
 

73,359.65 
67,246.58 
3,700.00 

1,500,460.00 

 194,500.00 
- 

72,339.10 
4,487.15 

- 
752,562.79 

รวมเงินทั้งสิ้น 21,187,766.22 19,823,373.22 10,358,869.84 40,890.00 9,423,613.38 
   เงินฝากธนาคาร 9,423,613.38 
   เงินสด - 

 
 

โรงเรียนสีชมพูศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สรุปเงินคงเหลือ  ณ  30  มิถุนายน 2557 

เงินฝากธนาคาร 9,423,613.38 
เงินสด                 - 
รวมยอดเงินคงเหลือ 9,423,613.38 
แยกประเภท ได้ดังนี้ 

1. เงินตามงบประมาณ (รายจ่ายอ่ืน) 1,126,279.85 
2. เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ (เงินเรียนฟรี) 7,261,960.54 

หักเงินยืมทดรองจ่าย     40,890.00 7,221,070.54 
3. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน     16,500.00 
4. เงินรายได้อ่ืนๆและดอกเบี้ยธนาคาร     35,873.95 
5. เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา     72,339.10 
6. รายจ่ายค้างจ่าย   194,500.00 
7. เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย      4,487.15 
8. เงินรับฝาก ค่าขายแบบ                 - 
9. เงินสะสม ปี 2556  752,562.79 

รวมเงินคงเหลือ  9,423,613.38 
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โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสีชมพูศึกษา  พุทธศักราช 2557  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม. 

ท21101 ภาษาไทย 1 2.0/4 ว21201 วิทยาศาสตร์ 1 1/2 1. แนะแนว 20 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3 ค21201 คณิตศาสตร์ 1 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/3 ค21202 คณิตฯเสริมทักษะ 1 0.5/1 -  ชุมนุม 20 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5/3 อ21201 ภาษาอังกฤษ 1 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1 จ21201 ภาษาจีน 1 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/1 ท21202 การอา่น 1 1/2 - โฮมรูม 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5/1 ส21201 ท้องถิ่นของเรา 

จ.ขอนแก่น 
0.5/1 - รักการอ่าน 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5/1 ส21203 อาเซียนศึกษา 0.5/1 - ซ่อมเสริม 
ศ21102 ดนตรีนาฏศิลป์ 1 0.5/1 พ21201 พลศึกษา 1 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง21101 การงานอาชพีฯ 1/2 ศ21201 ศิลปะ 1 1/2  
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/3 ง21201 การงานอาชีพฯ  1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

8 ชม/ภาคเรียน   อ21201 ภาษาอังกฤษ 1 0.5/1 
 เลือกเรียนไม่เกิน  2.5 นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

รวม 11.5/23 รวม 2.5/5    

รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท21102 ภาษาไทย 2 2.0/4  ว21202 วิทยาศาสตร์ 2 1/2 1. แนะแนว 20 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 ค21203 คณิตศาสตร์ 2 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/3 ค21204 คณิตฯ เสริมทักษะ 2 0.5/1 - ชุมนุม 20 
ส21103 สังคมศึกษา  2 1.5/3 อ21202 ภาษาอังกฤษ 2 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 จ21202 ภาษาจีน 2 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ21103 สุขศึกษา 2 0.5/1 ท21202 การอา่น   2 0.5/1 - โฮมรูม 
พ21104 พลศึกษา 2 0.5/1 ส21204 ท้องถิ่นของเรา  

จ.ขอนแก่น 
0.5/1 - รักการอ่าน 

ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 ส21206 อาเซียนศึกษา 0.5/1 - ซ่อมเสริม 
ศ21104 ดนตรีนาฏศิลป์ 2 0.5/1 พ21202 พลศึกษา 2 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง21102 การงานอาชพีฯ  1/2 ศ21202 ศิลปะ 2 1/2   
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/3 ง21202 การงานอาชีพฯ  1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

8 ชม/ภาคเรียน   อ.21202 ภาษาอังกฤษ 2 0.5/1 
 เลือกเรียนไม่เกิน  2.5   นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

รวม 11.5/23 รวม 2.5/5 รวม 8 
รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท22101 ภาษาไทย 3 2.0/4 ว22201 วิทยาศาสตร์ 3 1/2 1. แนะแนว 20 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3 ค22201 คณิตศาสตร์ 3 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/3 ค22202 คณิตฯเสริมทักษะ 3 0.5/1 - ชุมนุม 20 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5/3 อ22201 ภาษาอังกฤษ 3 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1 จ22201 ภาษาจีน 3 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/1 ท22201 การเขียน 1 1/2 - โฮมรูม 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5/1 ส22201 กฎหมายนา่รู ้ 1/2 - รักการอ่าน 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5/1 พ22201 พลศึกษา 3 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ22102 ดนตรี/นาฏศิลป์ 3 0.5/1 ศ22201 ศิลปะ 3 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง22101 การงานอาชพีฯ  1/2 ง22201 การงานอาชีพฯ 1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

8 ชม/ภาคเรียน อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 1.5/3   
  เลือกเรียนไม่เกิน  2.5   นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รวม 11.5/23 รวม 2.5/5   

รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2  
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท22102 ภาษาไทย 4 2.0/4 ว22202 วิทยาศาสตร์ 4 1/2 1. แนะแนว 20 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 ค22202 คณิตศาสตร์ 4 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/3 ค22204 คณิตฯเสริมทักษะ 4 0.5/1 - ชุมนุม 20 
ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5/3 อ22202 ภาษาอังกฤษ 4 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 จ22202 ภาษาจีน 4 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ22103 สุขศึกษา 4 0.5/1 ท22202 การเขียน 2 1/2 - โฮมรูม 
พ22104 พลศึกษา 4 0.5/1 ส22202 โลกในยุคปัจจุบัน 1/2 - รักการอ่าน 
ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5/1 พ22202 พลศึกษา 4 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ22104 ดนตรี/นาฏศิลป์ 4 0.5/1 ศ22202 ศิลปะ 4 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง22102 การงานอาชพีฯ  1/2 ง22202 การงานอาชีพฯ  1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

8 ชม/ภาคเรียน อ22102 ภาษาอังกฤษ 4  1.5/3   
  เลือกเรียนไม่เกิน  2.5   นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รวม 11.5/23 รวม 2.5/5  

รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 1  
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท23101 ภาษาไทย 5 2.0/4 ว23201 วิทยาศาสตร์ 5 1/2 1. แนะแนว 20 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5/3 ค23201 คณิตศาสตร์ 5 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/3 ค23202 คณิตฯเสริมทักษะ 5 0.5/1 - ชุมนุม 20 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5/3 อ23201 ภาษาอังกฤษ 5 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5/1 จ23201 ภาษาจีน 5 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/1 ท23201 การพูด 1 1/2 - โฮมรูม 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5/1 ส23201 การต้ังถิ่นฐานใน

ดินแดนประเทศไทย 
1/2 - รักการอ่าน 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5/1 พ23201 พลศึกษา 5 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ23102 ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 0.5/1 ศ23201 ศิลปะ 5 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง23101 การงานอาชพีฯ  1/2 ง23201 การงานอาชีพฯ  1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

8 ชม/ปี อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/3   
 
 

 เลือกเรียนไม่เกิน  2.5   นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
60  ชม/ภาคเรียน 

รวม 11.5/23 รวม 2.5/5  
รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2  
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท23102 ภาษาไทย 6 2.0/4 ว23202 วิทยาศาสตร์ 6 1/2 1. แนะแนว 20 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5/3 ค23203 คณิตศาสตร์ 6 1/2 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/3 ค23204 คณิตฯเสริมทักษะ 6 0.5/1 - ชุมนุม 20 
ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5/3 อ23202 ภาษาอังกฤษ 6 0.5/1 - ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5/1 จ23202 ภาษาจีน 6 0.5/1 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
พ23103 สุขศึกษา 6 0.5/1 ท23202 การพูด 2 1/2 - โฮมรูม 
พ23104 พลศึกษา 6 0.5/1 ส23202 ประวัติศาสตร์ไทยใน

ยุคประชาธปิไตย 
1/2 - รักการอ่าน 

ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5/1 พ23202 พลศึกษา 6 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ23104 ดนตรีนาฏศิลป์ 6 0.5/1 ศ23202 ศิลปะ 6 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง23102 การงานอาชพีฯ 1/2 ง23202 การงานอาชพีฯ  1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

7  ชม/ ปี อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/3   
  เลือกเรียนไม่เกิน  2.5   นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60  ชม/ภาคเรียน 
รวม 11.5/23 รวม 2.5/5  

รวมทั้งสิ้น 30   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่  1 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.5/3 ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5/3 1.แนะแนว 20 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3 ว30221 เคมี 1  1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว31101 วิทยาศาสตร์ 1  2/4 ว30241 ชีววิทยา 1 1.5/3 -  ชุมนุม 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0/2 ค31201 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1  0.5/1 ค31202 คณิตศาสตร์ 1 0.5/1 - โฮมรูม 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0/2 อ31201 ภาษาอังกฤษ 1 1/2 - รักการอ่าน 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5/1 จ31201 ภาษาจีน 1 1/2 - ซ่อมเสริม 
ง31101 การงานอาชพีฯ  1/2 ท31201 ลักษณะค าประพันธ์ไทย 1 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2 ท31202 วรรณกรมท้องถิ่น 1 1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์10 ชม/ปี   ส31241 อาเซียนศึกษา 1/2 
พ31201 พลศึกษา 1 2/4 
ง31201 การงานอาชีพฯ 1/2 

  ศ31201  ศิลปะ 1 1/2 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  7.0  นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60  ชม/ภาคเรียน 
รวม 10/20 รวม 7.0/15 รวม 3 

รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท31102 ภาษาไทย 2 1.5/3 ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5/3 1. แนะแนว 20 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 ว30222 เคมี 2 1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/4 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5/3 - ชุมนุม 20 
ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/2 ค31203 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 ค31204 คณิตศาสตร์ 2 0.5/1 - โฮมรูม 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0/2 อ31202 ภาษาอังกฤษ 2 1/2 - รักการอ่าน 
ศ31102 ศิลปะ 2 0.5/1 จ31202 ภาษาจีน 2 1/2 - ซ่อมเสริม 
ง31102 การงานอาชพีฯ  1/2 ท31203 ลักษณะค าประพันธ์ไทย 2 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1/2 ท31204 วรรณกรรมท้องถิ่น 2 1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 10  ชม/ปี   ส31222 กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู ้ 1/2 
พ31202 พลศึกษา 2 2/4 
ง31202 การงานอาชีพฯ 1/2 

  ศ31202 ศิลปะ 2 1/2 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  7.0  นก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60  ชม/ภาคเรียน 
รวม 10/20 รวม 7.0/15 รวม 3 

รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ชม 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.5/3 ว30203 ฟิสิกส์ 3 2/4 1. แนะแนว 20 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 2/4 ว30223 เคมี 3 1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน  
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2 ว30243 ชีววิทยา 3 1.5/3 - ชุมนุม 20 
ส32101 สังคม 3 1/2 ค32201 คณิตศาสตร์  3 1.5/3 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1 ค32202 คณิตศาสตร์ 3 0.5/1 - โฮมรูม 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5/1 อ32201 ภาษาอังกฤษ 3 1/2 - รักการอ่าน 
พ32102 พลศึกษา3 0.5/1 จ32201 ภาษาจีน 3 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5/1 ท32201 ประวัติวรรณคดีไทย  1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม 
ง32101 การงานอาชพีฯ 1/2 ท32202 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์ 
10 ชม/ภาคเรียน 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2 ส32223 สิทธิมนุษยชน 1/2 

  ส32261 หลักฐานประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย 

1/2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
60  ชม/ภาคเรียน 

  พ32201 พลศึกษา 3 1/2 
  ง32201 การงานอาชีพฯ  1/2 
  ศ32201  ศิลปะ3 1/2 

รวม 9/18 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  7.5  นก 
รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท32102 ภาษาไทย 4 1.5/3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2/4 1. แนะแนว 20 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/4 ว30224 เคมี 4 1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน 20 
ว32102  วิทยาศาสตร์ 4 1/2 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5/3 - ชุมนุม 
ส32101 สังคม 4 1/2 ค32203 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 - บ าเพ็ญประโยชน ์
ส32102 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 ค32204 คณิตศาสตร์ 4 0.5/1 - โฮมรูม 
พ32101 สุขศึกษา 4 0.5/1 อ32202 ภาษาอังกฤษ 4 1/2 - รักการอ่าน  
พ32102 พลศึกษา 4 0.5/1 จ32202 ภาษาจีน 4 1/2 - ซ่อมเสริม 
ศ32101 ศิลปะ 4 0.5/1 ท32203 วรรณกรรมปัจจุบัน 2 1/2 - ส่งเสริมคุณธรรม  
อ32101 ภาษาอังกฤษ 4 1/2 ท32204 การอา่นพิจารณา

วรรณกรรม  
1/2 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์ 
10 ชม/ภาคเรียน   ส32241 การเงิน การคลัง การ

ธนาคาร   
1/2 

   ส32224 การปกครองของไทย 1/2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60  ชม/ภาคเรียน 
  พ32202 พลศึกษา 4 1/2 
  ง32202  การงานอาชีพฯ 1/2 
  ศ32202 ศิลปะ 4 1/2 

รวม 8/16 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  7.5  นก 
รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5/3 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2/4 1.แนะแนว 20 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2 ว30225 เคมี 5 1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน  
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5/1 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5/3 -  ชุมนุม 20 
พ33102 พลศึกษา 5 0.5/1 ค33201 คณิตศาสตร์ 5 2.0/4 - บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5/1 ค33202 คณิตฯเสริมทักษะ 5 0.5/1 -โฮมรูม 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/3 อ33201 ภาษาอังกฤษ 5 1/2 -รักการอา่น 
  จ33201 ภาษาจีน 5 1/2 -ซ่อมเสริม 
  ท33201 หลักภาษาไทย 1 1/2 -ส่งเสริมคุณธรรม 
  ท33202 ภาษากับวัฒนธรรม 1/2 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์ 
10 ชม/ภาคเรียน 

ส33262 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 1/2 
ส33263 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจบุนั 1/2 

  พ33201 พลศึกษา 5 1/2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

60  ชม/ภาคเรียน 
  ง33201 การงานอาชีพฯ 1/2 
  ศ33201 ศิลปะ5 1/2 

รวม 6.5/13 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  8 นก 
รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง / สัปดาห ์
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หมายเหตุ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขา้ร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. 
เลือกเรยีนรายวิชาเพิ่มเตมิตามแผนการเรยีนที่จัดขึ้นระหว่างโรงเรียนสีชมพูศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน นก/ชม รายวิชาเพิ่มเติม   นก/ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชม 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5/3 ว30206 ฟิสิกส์ 6 1.5/3 1.แนะแนว 20 
ส33102  สังคมศึกษา 6 1/2 ว30226 เคมี 6 1.5/3 2. กิจกรรมนักเรียน  
พ33103  สุขศึกษา 6 0.5/1 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5/3 -  ชุมนุม 20 
พ33104 พลศึกษา 6 0.5/1 ค33202 คณิตศาสตร์ 6 2.0/4 -บ าเพ็ญประโยชน ์ 20 
ศ33102  ศิลปะ 6 0.5/1 อ33202 ภาษาอังกฤษ 6 1/2 -โฮมรูม 
อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5/3 จ33202 ภาษาจีน6 1/2 -รักการอา่น 
  ท33203 หลักภาษาไทย 2 0.5/1 -ซ่อมเสริม 
  ท33204 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 1/2 -ส่งเสริมคุณธรรม 
  ส33264 เอเชียใต้ในยุคปัจจุบัน 1/2 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
10  ชม / ภาคเรียน 

ส33281 ประชากรกับคุณภาพชวีิต 1/2 
พ33202 พลศึกษา 6 1/2 

  ง33202 การงานอาชีพฯ 1/2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
60  ชม/ภาคเรียน   ศ33202 ศิลปะ6 1/2 

รวม 6.5/13 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  7.5  นก 
รวมทั้งสิ้น 35   ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ส่วนที่ 4 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู ้
ข้อมลูแหล่งเรียนรู ้

โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีอาคารเรียนถาวร จ านวน 4 หลัง เป็นแบบ 216 ก, แบบ CS 217 B, แบบ 216 ล. และ
แบบ 216 ก ปรับปรุง 46 อาคารประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ หอประชุมขนาดเล็ก อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม                
อาคารเกษตรกรรม  ห้องน้ านักเรียนชาย – หญิง  4  หลัง  บ้านพักครู 13 หลัง บ้านพักดอกคูณจ านวน 12 ยูนิต 
บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง โรงอาหารชั่วคราว โรงเก็บรถ และอาคารส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ห้องพิเศษของโรงเรียน จ านวนห้อง 

ห้องผู้บริหาร 5 

ห้องพักครู / ส านักงานฝ่ายบริหาร 8 
ห้องธุรการ 1 

ห้องดนตรี - นาฏศิลป ์ 1 
ห้องแนะแนว 1 

ห้องพยาบาล 1 
ห้องสมุด 1 

ห้องวิทยาศาสตร์ 3 
ห้องพัสดุ 1 

ห้องศิลปศึกษา 1 

ห้องจริยศึกษา 1 

ที่จัดกิจกรรมด้านกิจกรรมนักเรียน 1 

ที่จัดกิจกรรมด้านศูนย์สื่อการศึกษา 2 

ที่จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 1 

ที่จัดกิจกรรมด้านการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 2 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 
รวม 32 
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อาคารเรียน 1 

  
ชั้น 1 ประกอบด้วยส านักงานงานแนะแนว  ส านักงานฝ่ายวิชาการ  ส านักงานฝ่ายบริการ  ส านักงานฝ่าย

บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและวางแผนการศึกษา  งานกิจกรรมสหกรณ์  และห้องพยาบาล  งานอนามัยโรงเรียน 

  
 
 

           

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 

2  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโทโลยี  ห้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และห้องประชุม

ปฏิบัติการ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 

ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้อง

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (ห้อง 128 อาคารเรียน 1 ชั้น 2) 
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ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์(ห้อง 114 อาคารเรียน 1 ชั้น 1)  
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อาคารเรียน 2 

 
ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องสมุดวิทยาศาสตร์  และห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

ห้องสมุดวิทยาศาสตรโ์รงเรียนสีชมพูศึกษา (ห้อง 223 อาคารเรียน 2 ชั้น 2) 
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อาคารเรียน 3 

 
 

 
 
 

   
 

ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ห้องสมุด  และห้องประชุม

แสงตะวัน   

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  และห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้น 3  ประกอบด้วยห้องห้องศูนย์การเรียนดนตรี

นาฏศิลป์ และห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม   
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ห้องสมุดโรงเรียนสีชมพูศึกษา (บริเวณใต้ถนุอาคารเรียน 3) 
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อาคารเรียน 4 

 

 

อาคารอเนกประสงค ์40 ปี สีชมพูศึกษา 

      

ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพล

ศึกษา  ห้องกิจกรรม To Be Number one.         ห้องประชุมตะวันฉาย  

และส่านักงานฝ่ายปกครอง 

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา  และห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  และ
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ส านักวิทยบริการชุมชน 

 

              
 

อาคารประชาสัมพันธ ์
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ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละ ร้อยละเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ คะแนนพัฒนา 

2555 2556 2555 2556 2555 2556 ได้ รวม 

ภาษาไทย 
 ม.3 54.66 49.61             
 ม.6 34.58 34.96             
 รวม 89.24 84.57 44.62 42.28 0.89 0.85 0 0.85 

คณิตศาสตร ์
 ม.3 41.95 46.64             
 ม.6 24.17 26.22             
 รวม 66.12 72.86 33.06 36.43 0.66 0.73 0.5 1.23 

วิทยาศาสตร์ 
 ม.3 42.37 46.27             
 ม.6 33.33 25.09             
 รวม 75.71 71.37 37.85 35.68 0.76 0.71 0 0.71 

สังคมศึกษาฯ 
 ม.3 57.63 46.67             
 ม.6 35.42 29.96             

รวม 93.04 76.63 46.52 38.31 0.93 0.77 0 0.77 

สุขศึกษา 
 ม.3 62.71 50.59             
 ม.6 38.33 43.45             
 รวม 101.05 94.04 50.52 47.02 1.01 0.94 0 0.94 

ศิลปะ 
 ม.3 59.75 54.15             
 ม.6 33.75 39.70             
 รวม 93.50 93.85 46.75 46.93 0.93 0.95 0.5 1.45 

การงานอาชีพ 
 ม.3 52.54 50.99             
 ม.6 40.42 49.44             
 รวม 92.96 100.43 46.48 50.21 0.93 1.00 0.5 1.50 

ภาษาต่างประเทศ 
 ม.3 29.24 24.31             
 ม.6 18.33 15.36             
 รวม 47.57 39.67 23.79 19.83 0.48 0.40 0 0.40 

คะแนนรวม 6.59 6.34 1.50 7.84 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยระดับ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

เป้าหมาย
ปี 2556 

ผลที่ได้ ผลต่าง 
เป้าหมาย
ปี 2556 

ผลที่ได้ ผลต่าง 
เป้าหมาย
ปี 2556 

ผลที่ได้ ผลต่าง 

ภาษาไทย 2.75 2.31 -0.44 2.90 2.69 -0.21 2.83 2.50 -0.32 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

คณิตศาสตร์ 2.58 2.44 -0.14 2.73 2.67 -0.06 2.66 2.56 -0.10 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์ 2.91 2.52 -0.39 2.91 2.51 -0.40 2.91 2.51 -0.40 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

สังคมศึกษาฯ 2.88 2.61 -0.27 3.14 3.04 -0.10 3.01 2.83 -0.18 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

สุขศึกษาฯ 3.89 3.78 -0.11 3.91 3.77 -0.14 3.90 3.78 -0.12 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

ศิลปะ 3.35 3.20 -0.15 3.51 2.98 -0.53 3.43 3.09 -0.34 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

การงานอาชีพฯ 3.29 3.28 -0.01 3.39 2.81 -0.58 3.34 3.05 -0.29 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ 2.76 2.26 -0.50 2.84 2.50 -0.34 2.80 2.38 -0.42 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

เฉลี่ยระดับโรงเรียน 3.05 2.80 -0.25 3.17 2.87 -0.30 3.11 2.84 -0.27 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ปีการศึกษา 2556 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 

3 ดีเยี่ยม 86.80 

2 ดี 9.51 

1 ผ่าน 3.69 

0 ไม่ผ่าน 0.00 

ร้อยละของผู้ผ่านระดับ ดี 96.31 

 
 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 

3 ดีเยี่ยม 86.54 

2 ดี 9.72 

1 ผ่าน 3.75 

0 ไม่ผ่าน 0.00 

ร้อยละของผู้ผ่านระดับ ดี 96.25 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 

3 ดีเยี่ยม 88.54 

2  ดี 9.26 

1 ผ่าน 2.26 

0 ไม่ผ่าน 0.00 

ร้อยละของผู้ผ่านระดับ ดี 97.81 

 
 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 

3 ดีเยี่ยม 88.33 

2  ดี 9.44 

1 ผ่าน 2.30 

0 ไม่ผ่าน 0.00 

ร้อยละของผู้ผ่านระดับ ดี 97.77 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
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จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา  โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

ปีการศึกษา ชั้น ชาย หญิง รวม 

2551 
ม.3 126 225 351 

ม.6 109 148 257 

2552 
ม.3 139 197 336 

ม.6 93 143 236 

2553 
ม.3 110 156 266 

ม.6 97 141 238 

2554 
ม.3 102 152 254 

ม.6 98 144 242 

2555 
ม.3 96 140 236 

ม.6 81 159 240 

2556 
ม.3 85 177 262 

ม.6 114 134 248 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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ข้อมลูตารางแสดงภาวะโภชนาการนักเรียน  ปีการศึกษา 2556 
 

 
ตารางแสดงภาวะโภชนาการนักเรียน  ปีการศึกษา 2556 

 ร้อยละ 4.23 มีน้ าหนักตัวต่อส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ทางงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการได้จัดซื้อนม และให้ค าแนะน าในการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อ
สุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 ร้อยละ 5.36 มีน้ าหนักตัวต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ทางงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการได้ให้ค าแนะน าในการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และให้ ค าแนะน าใน
การออกก าลังกายเพ่ือลดภาวะ น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ และ
แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประถมศึกษา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มธัยมศึกษาตอนต้น 416 533 949 402 526 928 380 493 873 22 33 55 5.93 370 494 864 32 32 64 6.9 354 470 824 23 31 54 5.82 25 25 50 5.39

มธัยมศึกษาตอนปลาย 292 577 869 283 563 846 276 545 821 7 18 25 2.96 271 550 821 12 13 25 2.96 256 524 780 7 14 21 2.48 20 25 45 5.32
รวมทัง้ส้ิน 708 1,110 1,818 685 1,089 1,774 656 1,038 1,694 29 51 80 4.51 641 1,044 1,685 44 45 89 5.02 610 994 1,604 30 45 75 4.23 45 50 95 5.36

* หมายเหตุ * นักเรียนทีม่อีายุระหวา่ง 5 - 18 ปี และมส่ีวนสูงระหวา่ง (ชาย 90 - 180 เซนติเมตร)(หญิง 90 - 170 เซนติเมตร)* จ านวนนักเรียนทัง้หมด

ปกติ ต่ ากวา่เกณฑ์ ปกติ ต่ ากวา่เกณฑ์ ปกติ ต่ ากวา่เกณฑ์ ท้วม/อว้น
ส่วนสูง/อายุน้ าหนัก/อายุ

%นักเรียนทุกสังกดั
จ านวนนักเรียนทังหมด

นักเรียนทีช่ัง่น้ าหนัก/

ส่วนสูง

ภาวะโภชนาการ

% %

น้ าหนัก/ส่วนสูง

%
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ข้อมลูการใช้บริการหอ้งพยาบาล โรงเรียนสชีมพูศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ตารางแสดงข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาล โรงเรียนสีชมพูศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ลักษณะอาการ ม.ต้น/ชาย ม.ต้น/หญิง ม.ปลาย/ชาย ม.ปลาย/หญิง รวม % 

ปวดหัว/เป็นไข้ 25.57 36.57 12.14 41.14 115.43 49.72 

หวัด/น้ ามูก 1.57 2.43 1.86 4.29 10.14 4.37 

ปวดกล้ามเนื้อ 0.71 1.14 0.43 0.71 3.00 1.29 

ท้องเสีย 0.29 0.43 0.29 0.86 1.86 0.80 

ปวดท้อง 3.86 22.14 1.71 29.71 57.43 24.74 

ปวดท้องประจ าเดือน - 3.00 - 7.57 10.57 4.55 

ปวดฟัน 0.71 1.29 - 1.43 3.43 1.48 

ท าแผล/ล้างแผล 5.00 4.43 2.86 5.14 17.43 7.51 

ล้างตา/ตาอักเสบ 0.43 1.00 0.57 3.00 5.00 2.15 

คัน/ผืน - 1.14 0.71 0.43 2.29 0.98 

ภูมิแพ้/อาหารเป็นพิษ 0.57 0.86 0.14 1.00 2.57 1.11 

ไอ 1.00 0.71 0.57 0.71 3.00 1.29 

รวมทั้งหมด 39.71 75.14 21.29 93.86 232.14 100.00 
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แผนภูมแิสดงการใช้บริการห้องพยาบาล โรงเรียนสีชมพูศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

ปวดหัว/เป็นไข ้
50% 

หวัด/น้่ามูก 
4% 

ปวดกล้ามเนื้อ 
1% 

ท้องเสีย 
1% 

ปวดท้อง 
25% 

ปวดท้องประจ่าเดือน 
5% 

ปวดฟัน 
1% 

ท่าแผล/ล้างแผล 
8% 

ล้างตา/ตาอักเสบ 
2% 

คัน/ผืน 
1% 

ภูมิแพ้/อาหารเป็น
พิษ 
1% 

ไอ 
1% 

สรุปยอดการใช้บริการห้องพยาบาล ปีการศึกษา 2556 
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แผนภูมแิสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

มัธยมศึกษาตอนต้น เป้าหมายปี 2556 

มัธยมศึกษาตอนต้น ผลที่ได้ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายปี 2556 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลที่ได้ 

โรงเรียน เป้าหมายปี 2556 

โรงเรียน ผลที่ได้ 
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รางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2556 

 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนแข่งระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที ่29 - 30 ตุลาคม 2556 

ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

1 การแข่งขนัการแต่งบทร้อย
กรอง กาพย์ยานี 11 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงอัจฉรา  การินทร์ 
2. เด็กหญิงเจนนิสา  อ้นทอง 
 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

2 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท1) 
 ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญภูมิ 
2. เด็กหญิงศุภาวนารถ  ใจตรง 
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุมังเกษตร 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

3 การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี 
ม.4-ม.6 

1. นายปิยะพงษ์  บังศรี 
 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

4 การแข่งขันประติมากรรม 
ม.4-ม.6 

1. นายจักรเพชร  เติมภูเขียว 
2. นายศักรินทร์  ชัยบัวแดง 
3. นายอภิสิทธิ์  ธิตะปัญ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

5 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล 
2. เด็กชายธนาดล  บุตวาปี 
3. เด็กชายเศรษฐ์วุฒิ  ศรีสุพัฒน์ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

6 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
ม.4-ม.6 

1. นายธีร์สิทธิ์  โพธิปัสสา 
2. นายพงษ์พิสิทธิ์  สายค า 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

7 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม 
ม.4-ม.6 

1. นายทวีศักดิ์  สรรพศรี 
2. นายบัญญัติ  ฝักฝ่ายธรรม 
3. นายสถาพร  ข้อยุ่น 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 
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ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

8 โครงงานออกแบบ
เทคโนโลยี 
ม.4-ม.6 

1. นายเสริมพงษ์  จันหอม 
2. นายวิวัฒน์พงษ์  คล้ายเพ็ชร 
3. นายวิทยา  เบื้องพลงาม 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

9 การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling) 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวนีรมล  สนธิสุข เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

10 การแข่งขัน Multi Skills 
Competition  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปรีชา  เชิดช ู เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

11 การแข่งขันการพูดภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญแก้ว เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. 
จังหวัด 

12 การแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจรรยา  เพชรลุน 
2. เด็กหญิงนิภา  สีแก้วน้ าใส 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

13 การแข่งขัน A Math  
ม.4-ม.6 

1. นายกันตพงษ์  แสนปะ เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

14 การแข่งขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวเนตรชนก  พรมนิล เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

สพฐ. จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

      

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลต าบลเชียง
คาน จังหวัดเลย วันที่ 6 - 9 มกราคม 2557 

ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

1 วาดภาพระบายสี 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยภูเขียว 
2.เด็กหญิงกิตติพร  ขวาแซ่น 

เหรียญทอง อปท. ภาค 

2 โครงงานกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

1.เด็กชายธีรภัทร บุญภูมิ 
2.เด็กหญิงศุภาวนารถ ใจตรง 
3.เด็กหญิงสุจิตรา  สุมังเกษตร 

เหรียญเงิน อปท. ภาค 

3 โครงงานสุขศึกษา 
ม.1-ม.3 

1.ด.ญ.เจษฎาพร แปวชัยภูมิ 
2.ด.ญ.ชมพูนุช  วงษาอาจ 
3.ด.ญ.สุพรรณษา เฮียงหล้า 

เหรียญทอง อปท. ภาค 

4 แกะสลักผักและผลไม้ 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงดวงแก้ว จันขามเรียน 
2.เด็กหญิงชญานี ศรีมนตรี 
3.เด็กชายกิตติชัย เผ่นณรงค์ 

เหรียญทอง อปท. ภาค 

5 แกะสลักผักและผลไม้ 
ม.4-ม.6 

1.นางสาววนิดา สุโพธิ์ศรี 
2.นางสาวเพชรา   มณีจักร 
3.นางสาวธิวาพร พันสนิท 

เหรียญทอง อปท. ภาค 

6 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
ม.4-ม.6 

1.นายธีร์สิทธิ์  โพธิปัสสา 
2.นายพงษ์พิสิทธิ์  สายค า 
3.นายบัญญัติ  ฝักฝ่ายธรรม 

เหรียญทอง อปท. ภาค 

7 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย บุญแก้ว เหรียญเงิน อปท. ภาค 

8 กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงสิรินทร์ธร  สุวรรณบล เหรียญเงิน อปท. ภาค 
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ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

9 กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
ม.4-ม.6 

1.นางสาวสุธิษา  สังวีรา เหรียญ
ทองแดง 

อปท. ภาค 

10 โครงงานกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ 
ม.4-ม.6 

1.เด็กหญิงทัศน์สุรีย์  ม่วงแก้ว 
2.เด็กหญิงนัทรียา  ทานนท์ 
3.ด.ญ. มัณยาภา  ปัญญาว่อง 

เหรียญเงิน อปท. ภาค 

 

ผลการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

1. การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทชายเดี่ยว)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

1.นายชัยพร  ขอรสกลาง เหรียญเงิน  ภาค 

2. การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทชายคู่)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายชัยพร  ขอรสกลาง 
2.นายกิตติชัย ราดภูเขียว 

เหรียญทอง  ภาค 

3. การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทคู่ผสม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายชัยพร  ขอรสกลาง 
2.นางสาวอภิญญา สีทาดี 

เหรียญเงิน  ภาค 

4. การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทหญิงคู่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

1.นางสาวปัฐวรรณ นันทาวงศ์ 
2.นางสาวอภิญญา สีทาดี 

เหรียญ
ทองแดง 

 ภาค 

5. การแข่งขันกีฬาเปตอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

1.นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์แสง เหรียญ
ทองแดง 

 ภาค 
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ผลการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  

ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

1. 
การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทชายคู่) 

นายชัยพร  ขอรสกลาง 
นายกิตติชัย ราดภูเขียว 

เหรียญทอง  ประเทศ 

2. 
การแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ประเภทคู่ผสม) 

นายชัยพร  ขอรสกลาง 
นางสาวอภิญญา สีทาดี 

เหรียญ
ทองแดง 

 ประเทศ 

 
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดชัยภูมิ (มอหินขาวเกมส์) ประจ าปี 2556   

ที ่ ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล นักเรียน 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

ผลงาน
ระดับ 

1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 
14 ปี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1. นายณัฐวุฒิ  สุขเสนา 
2. นายอิสระ  วันเพชร 
3. นายวิเศษ สังข์วีระ 
4. นายพิพัฒน์ หล้าแหล่ง 
5. นายสุมิตร ธิตะปัญ 
6. นายพีระพงษ์ พรมสาเทศ 
7. นางพงษ์ศักดิ์ ชื่นชม 
8. นายอภิวัฒน์  ช่วงค า  

เหรียญทอง 

 

ภาค 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
 นายบรรณเชาว์ ต้นโพธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 นายส ารวย บอกชัยภูมิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 นางสุภาวดี ภาระด ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 นายดวงประเสริฐ ชาเวียง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 นายบรรลุ ชินน้ าพอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

คณะท างาน 
 นางสาวขนิษฐา    หาญเชิงชัย  ครูผู้ช่วย 
 นายวิษณุพงษ์  สิงยะเมือง   ครูผู้ช่วย 
 นายศิริศักดิ์   ภูทองจันทร์   ครูผู้ช่วย 
 นางสาวนฤมล    จันทิมา     ครูผู้ช่วย 
 นางสาววิจิตรา   วงศ์ประทุม     ครูผู้ช่วย 
 นายกฤษณะ   ปานะศรี  พ.ภารกิจ (ผู้ช่วยครู) 

ผู้ให้ข้อมูล 
 นางสาวพรพิมล  เสนาพล     ครู คศ.3  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ     ครู คศ.3  หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
 นางวิไลวรรณ์  โพธิ์หล้า     ครู คศ.3  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 นางขวัญใจ  บอกชัยภูมิ    ครู คศ.3  หัวหน้าฝ่ายบริการ 
 นายแคล้ว  ค านา   ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 นายนิคม  อิทธิครุนันท์   ครู คศ.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 นายทองแดง  จันทร์เขต   ครู คศ.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
 นายอนัน  ขุนเดช   ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
 นางสุภาวดี  โพธิปัสสา   ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 นางกานต์ญาดา  ขุนเดช   ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 นายสุธารินทร์  ศิรินันทเกตุ   ครู คศ.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 นางปิยะดา  อริยะวงศ์   ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 นายสมพร สุวรรณศรี   ครู คศ.3  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 


