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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียนสชีมพูศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ต้ังขึ้น เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 โดยแรกเริ่มเป็นสาขาของโรงเรียนชุมแพ

ศึกษา ใช้หอประชุมอ าเภอสีชมพู เปิดท าการสอนช่ัวคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน จึงย้ายมาอยู่ท่ีบ้านทรายทอง หมู่ท่ี  10 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันเป็น
ศูนย์ราชการหน่วยงานภาครัฐต่างๆ) บนเนื้อท่ีท้ังหมด 37 ไร่ โดยกรมสามัญศึกษาได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้นายสมชาย เขต
อนันต์ เข้ารับต าแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ .ศ. 2517 ต่อมาในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นท่ี 1 (มพช.2 รุ่นท่ี 1)  

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึง
ได้ย้ายถ่ายโอนสถานศึกษา มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมี
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ประสงค์ย้ายถ่ายโอนจ านวน 27 คน และไม่ประสงค์ย้ายถ่ายโอนจ านวน 22 
คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม จ านวน 54 คน เพื่อให้มี
ครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

             

ปัจจุบันโรงเรียนสีชมพูศึกษา มีจ านวนบุคลากรท้ังส้ิน 115 คน จ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
มีจ านวนท้ังส้ิน 1,719 คน คิดเป็น 48 ห้องเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสุรชัย  บุษราคัม        
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สัญลักษณ์โรงเรยีนสีชมพูศึกษา 

ตราประจ าโรงเรียน 

 
“พระธาตุขามแก่น” 

 
“ดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี” 

อักษรย่อ  :  ส.ศ.  ส. หมายถึง สร้างสรรค์พัฒนา 
     ศ. หมายถึง ศึกษาหาความรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน 

 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  :  โรงเรียนรัฐเพื่อประชาชน 
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ที่ตั้งและแผนที่การเดินทาง 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ต้ังอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น บ้านเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 10        

บ้านทรายทอง ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584, 043-399030 มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 37 ไร่ 

 อาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดกับท่ีดินเอกชน 

  ทิศตะวันออก ติดกับล าห้วยสาธารณะและท่ีดินเอกชน 

  ทิศตะวันตก ติดกับส านักงานเกษตรอ าเภอสีชมพู และชุมสายโทรศัพท์ 

  ทิศใต้  ติดกับท่ีว่าการอ าเภอสีชมพู และสถานีต ารวจภูธรสีชมพู 

การติดต่อสื่อสาร 
ที่อยู ่  :  บ้านทรายทอง  หมู่ท่ี 10  ต าบลวังเพิ่ม  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  40220 

โทรศัพท์ :  043-399584 , 043-399030 

โทรสาร  :  043-399584 , 043-399030 

Website :  http://www.sichompusuksa.ac.th 

E-mail  :  sichompoosuksa57@gmail.com 
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คณะผู้บริหาร 

 

นายสรุชยั บุษราคัม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ : ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ : ต้ังแต่วันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ : 086-859-7332   

 

นายส ารวย บอกชัยภมูิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง 

วิทยฐานะ : รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ : ต้ังแต่วันท่ี 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ : 090-845-3241   

 

นางสุภาวดี ภาระดี  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

วิทยฐานะ : รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ : ต้ังแต่วันท่ี 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ : 086-858-6418/096-990-0799   

 

นายดวงประเสริฐ ชาเวียง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
วิทยฐานะ : รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ : ต้ังแต่วันท่ี 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ : 083-408-3313/095-708-9969 

 

นายบรรล ุชินน้ าพอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

วิทยฐานะ : รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ : ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ : 086-637-8669   
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คณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1.   นายไพฑูรย์  โคตรภูเวียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

 2.   พ.ต.ท.วิวัฒน์  อินทรบัวบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 3.   นายอาทิตย์  ถนอมทุน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 4.   นายสุรศักด์ิ  นิมาลา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 5.   นายคมสรณ ์ ตาค าภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 6.   นางกองสี  ผาค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 7.   นายจารุพรรณ  ภูวสันติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 8.   พระครูไพศาล  สารธรรม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 

 9.   พระมหาน้อย  กิตติภทฺโท  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 

 10. นางประไพร  เครือเนตร  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

 11. นายสินสมุทร  อ าพรัตน์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

 12. นายสนิท  หล้าค าภา   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ  

 13. นายส ารวย  บอกชัยภูมิ  ผู้แทนครู   กรรมการ 

 14. นายพิชิต  บุดดี   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

 15. นายสุรชัย  บุษราคัม   ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

6 

 

 

ส่วนที่ 2 สภาพการบริหาร 
และการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 

การบริหาร 

โรงเรียนสีชมพูศึกษา แบ่งโครงสร้างสายการบริหารเป็น 5 ฝุาย ได้แก่ ฝุายวิชาการ ฝุายบริหารงานท่ัวไป  

ฝุายบริการ ฝุายปกครองและฝุายระดมทรัพยากร คณะผู้บริหารได้ยึดหลักการบริหารและเทคนิควิธีการบริหารแบบ 

PDCA, SBMLD และเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกคน ต้ังแต่การวางแผนการ

ท างาน การร่วมลงมือปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐาน

การศึกษาชาติ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ดังนี้ 
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รายนามผู้บริหารโรงเรยีนสีชมพูศึกษา จากอดีต - ปัจจุบัน 

1. นายสมชาย  เขตอนันต์  พ.ศ. 2517 – 2524 

2. นายมนตรี  แสนวิเศษ  พ.ศ. 2524 – 2528 

3. นายบุญสวน  บุญโพธิ ์  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. 2548 – 2555 

11. นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์  พ.ศ. 2555 – 2557 

12. นายสุรชัย  บุษราคัม   พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนสีชมพูศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน บริหารแบบมี
ส่วนร่วม สู่ไทยแลนด์ 4.0 

พันธกิจ 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้  โรงเรียนสีชมพูศึกษา  ก าหนดพันธกิจในการพัฒนา ดังนี ้
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. สรรหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
3. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ไทยแลนด์ 4.0 
5. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 กลยุทธ์เสริมสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย   
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนให้ยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 กลยุทธ์สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 กลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมของครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 กลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมทักษะการส่ือสารและทักษะทางเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 กลยุทธ์ส่งเสริมทักษะการท างานของผู้เรียนเพื่อการประกอบอาชีพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแบบเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทท้องถิ่น
สู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจดัหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 กลยุทธ์จัดหาพัฒนาและส่งเสริมการใช้ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ
และเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 กลยุทธ์สร้างและพัฒนา อาคาร  สถานท่ี และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
และบริการ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 กลยุทธ์จัดหา พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสม
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ให้เพียงพอและเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 กลยุทธ์จัดหาและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ให้เพียงพอและเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน ให้ทันสมัย มีคุณภาพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2กลยุทธ์ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.5กลยุทธ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.6 กลยุทธ์ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 กลยุทธ์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การจัดการศึกษา 
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ปรัชญา 

สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี “ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้เกิดสุข” 

อัตลักษณ ์   

นักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา “มีสัมมาคารวะ ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น”  

เอกลักษณ์   

 “โรงเรียนรัฐ เพื่อประชาชน” เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของโรงเรียน ด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าท่ีต่างๆ ท่ีโรงเรียนพึงกระท าและให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน สังคมโดยรวม ถือว่า

เป็นหน้าท่ีส าคัญ ในปีท่ีผ่านมาโรงเรียนมีความพยายามท่ีจะด าเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกล่าวมา

อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างคุณงามความดี และสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท าให้ผู้ปกครอง

นักเรียน และประชาชนโดยท่ัวไปพึงพอใจ ท้ังนี้ได้น าศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนท่ีสามารถจะยังประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมได้มาด าเนินการ และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรียนได้มีความพยายามอย่างยิ่งและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้เป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน จากอดีตสู่ปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียนนิยมท่ีจะให้

บุตรหลานมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นจ านวนมากขึ้นตามล าดับ รวมท้ังโรงเรียนได้มี  ส่วนร่วมในการพัฒนา

ช่วยเหลือชุมชน สังคม มาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ได้แก่  การให้ความรู้ด้านวิชาการ การให้การสนับสนุนด้าน

บุคลากร การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี การให้การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีและ

วัฒนธรรม การให้บริการด้านยานพาหนะ การให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
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ข้อมูลนักเรียน 
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา ต้ังอยู่ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน         

มี 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลสีชมพู ต าบลหนองแดง ต าบลศรีสุข ต าบลดงลาน ต าบลนาจาน ต าบลบริบูรณ์ ต าบลวังเพิ่ม 

ต าบลบ้านใหม่ ต าบลซ ายางและต าบลภูห่าน 

 
 
 

 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2561 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2561 
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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 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 189 208 397 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 151 180 331 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 141 138 279 

รวม 27 481 526 1,007 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 95 159 254 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 89 141 230 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 85 143 228 

รวม 21 269 443 712 

รวมทั้งสิ้น 48 750 969 1,719 
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ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2558 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2559 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

357 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1 
312 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

340 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1 
397 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

346 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 2 
362 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

300 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 2 
331 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

301 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 
339 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

339 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 
279 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

295 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 
244 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

234 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 
254 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

270 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5 
289 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

242 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5 
230 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

308 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 
270 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

291 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 
228 

รวม 1,877 รวม 1,825 รวม 1,746 รวม 1,719 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2558 – 2561 
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ปีการศึกษา 2561 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

- รองผู้อ านวยการ - - 3 - 3 

รวม - - 4 - 4 

2. ผู้สอน 

- คร ู - 62 13 - 75 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยคร)ู - 12 - - 12 

- ครูต่างชาติ - 2 - - 2 

- ครูช่วยสอน - 6 - - 6 

รวม - 82 13 - 95 

3. บุคลากร 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป/ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล/ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ) 

- 4 - - 4 

- ครูสนับสนุนการสอน - 3 - - 3 

- ลูกจ้างประจ า - - - - - 

- พนักงานจ้างทั่วไป 6 - - - 6 

- แม่บ้าน/ภารโรง/ยาม 3 - - - 3 

รวม 9 7 - - 16 

รวมทั้งสิ้น 9 89 17 - 115 

ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

ผู้บริหาร 
4% 

ครู 
65% ผู้ช่วยครู 

10% 

ครูต่างชาติ 
2% 

ครูช่วยสอน 
5% 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
3% 

ครูสนบัสนนุการสอน 
3% 

อ่ืนๆ 
8% 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
8% 

ปริญญาตรี 
76% 

ปริญญาโท 
16% 
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ต าแหน่งตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครู 

ผู้ช่วยครู 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 3 0 0 3 

คร ู 0 5 24 21 25 0 0 75 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครู) 

12 0 0 0 0 0 0 12 

รวม 12 5 24 21 28 1 0 91 

ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลข้าราชการครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 

 

 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
14% 

ครูผู้ช่วย 
6% 

ครู คศ.1 
26% 

ครู คศ.2 
23% 

ครู คศ.3 
30% 

ครู คศ.4 
1% 
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ข้อมูลอาคารสถานที ่

 โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีอาคารเรียนถาวร จ านวน 5 หลัง เป็นแบบ 216ก, แบบ CS217B, แบบ 216ล,        
แบบ 216ก และแบบ 412ล อาคารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ 40 ปี สีชมพูศึกษา หอประชุม     
อาคารหอสมุด อาคารส านักงานวิทยบริการ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงฝึกงานอุตสาหกรรม โรงฝึกงานคหกรรม โรง
อาหาร อาคารศิลปะ อาคารจอดรถ อาคารเก็บวัสดุ อาคารซ่อมบ ารุง ปูอมยาม ร้านถ่ายเอกสาร อาคารสุขา 8 หลัง 
บ้านพักผู้บริการ 1 หลัง บ้านพักครู 11 หลัง บ้านพักเรือนแถว 1 หลัง บ้านพักนักกีฬา 1 หลัง และสนามกีฬา          
4 สนาม 

ท่ี รายการ จ านวน 

1. อาคารเรียน 5 หลัง 

2. อาคารประกอบ   1. อาคารเอนกประสงค์  40 ปี  สีชมพูศึกษา 
   2. อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
   3. อาคารหอสมุด 
   4. อาคารเกียรติยศ ส านักงานวิทยบริการ 
   5. อาคารประชาสัมพันธ์ 
   6. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 
   7. โรงฝึกงานคหกรรม 
   8. โรงอาหาร 
   9. อาคารศิลปะ 
   10. อาคารจอดรถ 
   11. อาคารเก็บวัสดุ 
   12. อาคารซ่อมบ ารุง 
   13. ปูอมยาม 
   14. ร้านถ่ายเอกสาร 

14 หลัง 

3. อาคารสุขา 8 หลัง 

4. บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง 

5. บ้านพักครู 11 หลัง 

6. บ้านพักเรือนแถว (บ้านพักดอกคูณ จ านวน 12 ห้อง) 1 หลัง 

7. บ้านพักนักกีฬา (จ านวน 5 ห้อง) 1 หลัง 

8. สนามกีฬา  (สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามตะกร้อ, สนามบาสเกตบอล) 4 สนาม 
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แผนผังโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
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ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2560 – 2561 
(1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
   1.  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายส่ิงของ 
   3.  เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
   4.  เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์     
       จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อื่น ๆ 

 
- 
- 
- 
- 

48,000 
 

40,000 
 

21,127.89 
26,800 

 
66,405 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

15,600 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ัง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 

3,393,971 

 
 

2,818,399.23 

 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ 

 
 

140,000 
 
 
 
 

 

 
 

383,436.02 
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2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

415,000 
 
 
 

882,000 

- 
 
 
 

882,000 

 
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

6,457,650 
- 

854,500 
1,822,317 
778,070 

1,619,360 

 
 

6,275,012.79 
- 

782,650 
1,732,337.12 

713,150 
1,526,064.90 

ค.  เงินอื่น ๆ (ระบุ) - - 

รวม 16,498,795.89 15,195,055.12 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
  
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน  1,303,740.77  บาท 
 เงินรายได้สะสม เม่ือวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2560  จ านวน  2,641,270.81  บาท 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนสีชมพูศึกษาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 120 120 120 120 140 120 

คณิตศาสตร์ 120 120 120 140 160 120 

วิทยาศาสตร์ 100 100 100 - - - 

-  ฟิสิกส์ - - - 60 80 60 

- เคมี - - - 60 60 60 

- ชีววิทยา - - - 60 60 60 

- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - - - 80 40 - 

สังคมศึกษา 100 100 100 80 120 120 

- ประวัติศาสตร์ 20 20 20 20 20 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 120 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 60 60 60 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 80 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 100 100 120 120 120 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 

รวมชั่วโมง 880 860 860 1,060 1,040 900 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ 5,600 ช่ัวโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์–คณิต 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

1. อาคารอุทยานแห่งการเรียนรู้สีชมพูศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ E-learning 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
5. ห้องเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา 
6. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. CREATIVE  CLASSROOM (STEM) 
8. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
9. ห้องพระพุทธศาสนา 
10. ห้องแนะแนวการศึกษา 
11. ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12. ห้องธนาคารโรงเรียน 
13. ห้องพยาบาลงานอนามัยโรงเรียน 
14. ห้อง TO BE NUMBER ONE 
15. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนมะนาว) 
16. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนกล้วย) 
17. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(บ่อเล้ียงปลา) 
18. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ฟาร์มไก่ไข่) 

 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 14 ห้อง จ าแนกเป็น  
  1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน    4    ห้อง 
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน    4    ห้อง 
  3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน    1    ห้อง 
  4. ห้องปฏิบัติการดนตรี – นาฏศิลป ์        จ านวน    1    ห้อง 
  5. ห้องปฏิบัติการศิลปะ           จ านวน    1    ห้อง 
  6. ห้องปฏิบัติการคหกรรม           จ านวน    2    ห้อง 
  7. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม          จ านวน    1    ห้อง 
  8. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์        จ านวน    1    ห้อง 
  9. ห้องปฏิบัติการอาเซียน        จ านวน    1    ห้อง 
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อาคารเรียน 1 
ประกอบด้วยส านักงานฝุายบริการ ห้องงานแนะแนว ห้องงานอนามัยโรงเรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ห้องอัดส าเนา ห้องงานกิจกรรมสหกรณ์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
ประกันคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1–2/9 
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อาคารเรียน 2 

ประกอบด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนทดลองวิทย์ และห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1–4/3 
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อาคารเรียน 3 

ประกอบด้วยส านักงานฝุายวิชาการ ส านักงานฝุายบริหารงานท่ัวไป ห้องประชุมแสงตะวัน ห้องศูนย์การ

เรียนรู้หุ่นยนต์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1–1/10 และห้องเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4–4/7 
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อาคารเรียน 4 
ประกอบด้วยส านักงานฝุายปกครอง ห้องประชุมตะวันฉาย ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              

ห้องสภานักเรียน ห้องกิจกรรม To Be Number one. ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1–3/8 และห้องเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1–6/7 
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อาคารเรียน 5 

ประกอบด้วยห้องศูนย์การเรียนดนตรีนาฏศิลป์ ห้องศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา ห้องคุณธรรมจริยธรรม   
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และห้องเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1–5/7 
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อุทยานการเรยีนรู้  โรงเรียนสชีมพูศึกษา 
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หอพระพุทธศรีชมพูปัญญาบด ี

         

อาคารส านักงานอ านวยการ 

         

อาคารประชาสมัพันธ์และงานธนาคารโรงเรียน 
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อาคารอเนกประสงค์ 40 ปี สีชมพูศึกษา 
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อาคารอเนกประสงค ์ โรงเรียนสชีมพศูึกษา 

    

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 1083 27 93 98 199 214 201 118 130 449 41.46 

2. คณิตศาสตร์ 1343 24 87 175 284 297 194 123 156 473 35.22 

3. วิทยาศาสตร์ 1338 33 80 90 208 211 239 153 322 714 53.36 

4. สังคมศึกษา ฯ 3,134 55 130 302 392 395 479 397 984 1860 59.35 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2071 0 49 40 54 45 114 171 1598 1883 90.92 

6. ศิลปะ 2254 34 35 23 82 136 287 345 1312 1944 86.25 

7. การงานอาชีพฯ 1143 28 14 40 109 69 227 176 480 883 77.25 

8. ภาษาต่างประเทศ 1989 31 315 232 311 289 302 168 341 811 40.77 

รวม 14,355 232 803 1,000 1,639 1,656 2,043 1,651 5,323 9,017 62.81 

ร้อยละ 100 1.62 5.59 6.97 11.42 11.54 14.23 11.50 37.08   

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 
ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ข้ึนไป 

58 59 60 61 62 63 64 65

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 3 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาค
เรียนที่ 1 

ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 1063 38 106 98 154 171 180 143 142 465 43.74 

2. คณิตศาสตร์ 1325 49 144 181 241 237 158 120 187 465 35.09 

3. วิทยาศาสตร์ 1332 62 80 108 169 211 224 177 275 676 50.75 

4. สังคมศึกษา ฯ 3109 142 258 248 421 433 497 383 713 1593 51.24 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2033 72 26 43 45 81 197 221 1333 1751 86.13 

6. ศิลปะ 2215 88 72 104 85 99 218 416 1121 1755 79.23 

7. การงานอาชีพฯ 1102 29 70 65 108 98 146 117 469 732 66.42 

8. ภาษาต่างประเทศ 1986 95 332 222 293 263 252 155 372 779 39.22 

รวม 14,165 575 1,088 1,069 1,516 1,593 1,872 1,732 4,612 8216 58.00 

ร้อยละ 100 4.06 7.68 7.55 10.70 11.25 13.22 12.23 32.56   

 
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 
ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ข้ึนไป 

50 52 54 56 58 60 62 64

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 2 

มัธยมฯ 3 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 950 10 41 55 108 135 202 158 210 570 60.00 

2. คณิตศาสตร์ 1245 14 88 140 242 261 217 112 151 480 38.55 

3. วิทยาศาสตร์ 3019 49 192 251 476 552 654 438 407 1499 49.65 

4. สังคมศึกษา ฯ 2237 14 80 57 117 184 416 335 1034 1785 79.79 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 1588 2 0 0 67 116 127 106 1170 1403 88.35 

6. ศิลปะ 918 14 11 17 30 73 155 117 501 773 84.20 

7. การงานอาชีพฯ 1126 15 25 21 56 78 244 267 420 931 82.68 

8. ภาษาต่างประเทศ 1677 10 103 181 314 271 285 202 311 798 47.58 

รวม 12,760 128 540 722 1,410 1,670 2,300 1,735 4,204 8,239 64.57 

ร้อยละ 100 1.00 4.23 5.66 11.05 13.09 18.03 13.60 32.95   

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 
ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ข้ึนไป 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

มัธยมฯ 4 

มัธยมฯ 5 

มัธยมฯ 6 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6 



 

 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

34 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 926 24 46 43 100 134 189 200 176 565 61.02 

2. คณิตศาสตร์ 1233 33 48 74 160 233 221 196 262 679 55.07 

3. วิทยาศาสตร์ 2962 142 206 292 489 557 531 351 384 1266 42.74 

4. สังคมศึกษา ฯ 1978 72 119 66 150 206 392 402 560 1354 68.45 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 1556 25 6 16 9 56 116 164 1164 1444 92.80 

6. ศิลปะ 863 22 35 33 59 54 77 109 472 658 76.25 

7. การงานอาชีพฯ 787 32 1 13 17 31 157 180 350 687 87.29 

8. ภาษาต่างประเทศ 1626 30 101 148 227 239 288 214 375 877 53.94 

รวม 11,931 380 562 685 1,211 1,510 1,971 1,816 3,743 7,530 63.11 

ร้อยละ 100 3.18 4.71 5.74 10.15 12.66 16.52 15.22 31.37   

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 
ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ข้ึนไป 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

มัธยมฯ 4 

มัธยมฯ 5 

มัธยมฯ 6 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 46.75 22.82 31.36 27.74 

ระดับจังหวัด 45.69 24.65 31.27 29.37 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 44.79 22.12 30.14 27.74 

ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.6 
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 43.63 46.75 เพิ่มข้ึน  3.12    

คณิตศาสตร์ 25.46 22.82 ลดลง  2.64 

วิทยาศาสตร์ 33.85 31.36 ลดลง  2.49 

สังคมศึกษา 47.60 - - 

ภาษาอังกฤษ 28.00 27.74 ลดลง  0.26 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

43.63 

25.46 

33.85 

47.60 

28.00 

46.75 

22.82 

31.36 

27.74 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 42.80 18.27 26.10 31.00 21.74 

ระดับจังหวัด 47.54 22.81 28.46 33.69 26.27 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 43.43 19.05 25.91 31.33 22.70 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.6 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.15 42.80 ลดลง  6.35 

คณิตศาสตร์ 21.96 18.27 ลดลง  3.69 

วิทยาศาสตร์ 31.25 26.10 ลดลง  5.15 

สังคมศึกษา 34.30 31.00 ลดลง  3.30 

ภาษาอังกฤษ 22.07 21.74 ลดลง  0.33 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน ม. ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.6 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ร้อยละของนักเรียน 

ที่จบการศึกษา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 117 152 269 85 145 230 85.50 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 91 143 234 89 141 230 98.29 

รวม 208 295 503 174 286 460 91.45 
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ผลงานดเีด่น ปีการศึกษา 2560 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ใน
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัด  
ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น  เขต  5 

ได้ล าดับท่ี  2  ผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัด   
ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่ 
วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

ผู้บริหาร นายสุรชัย  บุษราคัม  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ“ส่ือคุณธรรม  
ประจ าปี  2561” ในโอกาสครบรอบ  20 ปี  สมาคมส่ือมวลชน
จังหวัดขอนแก่น ณ วันท่ี  9เมษายน  2561 

สมาคมส่ือมวลชน 
จังหวัดขอนแก่น 

นายบรรลุ  ชินน้ าพอง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

นายบรรลุ  ชินน้ าพอง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 

ครู นางปิยะดา  อริยะวงศ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับท่ี  2  การ
ประกวดส่ือครูวิชาภาษาอังกฤษ  งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันท่ี   
19 – 21  มิถุนายน  2560 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นางพิสมัย  สืบเลย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับท่ี  4   
การประกวดส่ือครูวิชาภาษาไทย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันท่ี   
19 – 21  มิถุนายน  2560 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวไชยมหา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
การประกวดส่ือครูวิชาคณิตศาสตร์  งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด  วันท่ี  27  มีนาคม  2560 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวขนิษฐา หาญเชิงชัย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
การประกวดส่ือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  27 มีนาคม  2560 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นักเรียน 
 
 

นางสาวอารยา  อินโสม  และนางสาวอรพิน  โปรยไธสง   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี  1  การแข่งขันสาวไหม  
ประเภท เส้นไหมลืบสาวมือ (ระดับมัธยม) ระดับประเทศ   
งานตรานกยูงพระราชทานสืบสานต านานไทย ประจ าปี  2560  
ครั้งท่ี  12 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันท่ี  13 – 14  
กรกฎาคม  2560 

กรมหม่อนไหม 

เด็กชายกานติพัฒน์  ขุนเดช , เด็กชายภีร์เสน  โพธิปัสสา  และ
เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ต้น  งานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาติ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าเซียร์รังสิต  
ระหว่างวนัท่ี  11 - 13  กุมภาพันธ ์ 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวอินทิรา  สุขศรี  เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น   
เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นในระดับประเทศ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 วันท่ี  24  
สิงหาคม  2560 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

นายธีรศักดิ์  สมานมิตร และ นางสาวบุณฑริกา  พรานปุา  
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประเภทคู่ผสม  
รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  35  รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เด็กชายธีรภัทร  นวลศรี และ เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ไชยพิเดช  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
ประเภทคู่ผสม  รุ่นอายุ  14  ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  35   
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นายเรืองศักดิ์  พุฒซ้าย และ เด็กหญิงภัทรวรรณ  สันโดด  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
ประเภทคู่ผสม  รุ่นอายุ  16  ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  35   
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นักเรียน 
 
 

นางสาวบุณฑริก  พรานปุา และ นางสาวปัทมาวัลย์  ไพรเขต   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ  14  ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  34   
ระดับภาค  3 “กาฬสินธุ์เกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นายธีรศักดิ์  สมานมิตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประเภทชายเด่ียว  รุ่นอายุ  18  ปี  
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี  35  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เด็กหญิงภัทราวรรณ  สันโดด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอายุ  16  ปี  
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี  35  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นายเรืองศักดิ์  พุฒซ้าย และ นายภูวดล  พรานปุา   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ  16  ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  35   
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นางสาวธวัลรัตน์  กรมแสง , นางสาวมลิวัลย์  ศรีหานนท์ และ
นางสาวอรปรียา  ไมลา ได้รับรางวัลชมเชย อันดับท่ี  15   
การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย งานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระหว่าง
วันท่ี  19 – 21  มิถุนายน  2560 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

นางสาวอารยา  อินโสม  และนางสาวอรพิน  โปรยไธสง  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการสาวไหมไทยพื้นบา้น (ไหมลืบ)  
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  ณ  ศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี  3  พฤษภาคม 2560    

ศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ   
จังหวัดขอนแก่น    
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นักเรียน  นางสาวอารยา  อินโสม  และนางสาวอรพิน  โปรยไธสง  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการสาวไหมไทยพื้นบ้าน (ไหม
น้อย)  ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  ณ  ศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี  3  พฤษภาคม 2560  

ศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ   
จังหวัดขอนแก่น    

เด็กหญิงดุสิตา  มหาแก้ว และเด็กหญิงวรรณวลัย  อินโสม  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี 2 การแข่งขันการสาวไหม
ไทยพื้นบ้าน (ไหมลืบ)  ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  ณ   
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี  3  พฤษภาคม2560   

เด็กหญิงดุสิตา  มหาแก้ว และเด็กหญิงวรรณวลัย  อินโสม  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี 3  การแข่งขันการสาวไหม
ไทยพื้นบ้าน (ไหมน้อย)  ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  ณ  
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

เด็กชายศิริวิทย์  ศรีเวียง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กหญิงบังอร  เพ็งกระจ่าง และ เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ทอง  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี 
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

นางสาวจิราเจต  ทาบทา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 
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นักเรียน นางสาวนิตสรา  พาภูเขียว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี 
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

นางสาวอนิตยา  อิ่มอารมณ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี 
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

ปฏิภาณ  ลาปุาน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เด็กชาย  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

นายดาวกระจาย ศรีชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ระหว่างวันท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

นายโสภณ  พลดงนอก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กหญิงอรญา  สิงห์หล้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี 
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 
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นักเรียน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กระวานธง 
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นทองดี 
3. เด็กชายพงศธร  ปะทะวัง 
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองกิจไพบูลย์ 
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ชินค า 
6. เด็กชายภาณุพงศ์  เฉียบแหลม 
7. เด็กชายรัฐพล  วงศ์สุ 
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเนตร 
9. เด็กชายสิทธิศักด์ิ  เหลืองอร่าม 
10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เช้ือค า 
11. เด็กหญิงเมลดา  โคตรแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 2 เหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กชายจิรายุ  หมอยา และ เด็กชายชลันธร  นาเมืองจันทร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

นางสาวธัญจิรา  อภัยไธสง  ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กชายณฐพล  กองราชา และ เด็กชายภาสกร  น้อยคูณ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบนิพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี  
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 
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นักเรียน นายศักรินทร์  มุ่งหมาย , นายสิทธิชัย  ดอนโคตร และ 
นายอัศรา  สิงห์หล้า  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันท่ี 
6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กหญิงบรรณฑิตา  อนุโคตร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ระหว่างวันท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

เด็กชายชุติพนธ์  จันทหาร และเด็กชายนิติศักดิ์  เพชรศักดิ์ทอง  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กันยายน 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การมัธยมศึกษา เขต  25 

1. เด็กหญิงบรรฑิตา  อนุโคตร      
2. เด็กหญิงธิยาดา  น้อยโนนทอง  
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  มะโรงริต    
4. เด็กหญิงสุดารัตน ์ แก่นจันทร ์ ได้รับรางวัลล าดับที่ 2  
การแข่งขันกิจกรรม “การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
Thailand Green Mechanism Contest 2018 จงัหวัด
ขอนแก่น”ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น วนัที่ 25 มีนาคม 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

1. นายสทุิวัส  แก้วจันเหลา 
2. นายศักด์ิสทิธิ ์ สอนกอง  
3. นางสาววรรษมน  สุโพธิ์ศร ี  
4. นายพีรพงศ ์ ภูสิงห์ได้รับรางวัลล าดับที ่4 การแข่งขันกิจกรรม 
“การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green 
Mechanism Contest 2018 จังหวัดขอนแก่น” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ 25 มีนาคม 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นักเรียน 1. นายณฐพล   กองราชา   
2. นายภูริณัฐ   โภคานิตย์    
3. นายภาสกร   น้อยคูณ    
4. นายพิเชฐ  นามสง่า  ได้รับรางวัลล าดับท่ี 5 การแข่งขัน
กิจกรรม “การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand 
Green Mechanism Contest 2018 จังหวัดขอนแก่น” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันท่ี 25 มีนาคม 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

เด็กชายปฏิภาณ  ลาปุาน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นระดับศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียน 
กัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 14 กรกฎาคม  2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาจีน 

นางสาวพรชิตา  มัครมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น   
วันท่ี  14  กรกฎาคม  2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาจีน 

เด็กหญิงอาลิชา  แสนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
อ่านสัทอักษรจีน (Pinyin)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียน
กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาจีน 

เด็กหญิงนภาพรรณ  นามตะ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันร้องเพลงจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียน
กัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี  14  กรกฎาคม  2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาจีน 

เด็กชายชยากร  แทนชะกิจ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเล่านิทาน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนกัลยาณ
วัตร  จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี  14  กรกฎาคม  2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาจีน 

นักกีฬาฟุตบอลทีม U13  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 13 
ปี  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เฮือนไม้สัก คัพ” 
ณ สนามหญ้าเทียม เอสเซ่ คลับ  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  

ผู้จัดการร้านเฮือนไม้สัก  
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นักเรียน นักกีฬาฟุตบอลทีม U13  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  
และทีมมารยาทยอดเย่ียม  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  การแข่งขัน
ฟุตบอล 11 คน “แพง - จัสออสตาร์ คัพ” ณ สนามกีฬา 
อ าเภอโกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพง 

 

นักกีฬาฟุตบอลทีม U13  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันฟุตบอล 6 คน “CHUMPHAE CUP THE KIDS” 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ สนามหญ้าเทียม ต้นส าสา อ.ชุมแพ   
จ.ขอนแก่น 

ผู้จัดการสนามหญ้าเทียม 
ต้นส าสา อ.ชุมแพ 

จ.ขอนแก่น 

นักกีฬาฟุตบอลทีม U13  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี “POLICE 
YOUTH CUP”ณ สนามหญ้าเทียม เอสเซ่ คลับ อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูมิ      

สถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอภูเขียว 

 

นักกีฬาฟุตบอลทีม U13  ผ่าน เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ 
การแข่งขันฟุตบอล 11 คน “เยาวชนและประชาชน” ประจ าปี 
2561 “14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018” ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น     
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี    

ส านักงานท่องเท่ียว  กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดขอนแก่น 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
นายสุรชัย บุษราคัม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
นายส ารวย บอกชัยภูมิ  รองผู้อ านวยการฝุายปกครอง 
นางสุภาวดี ภาระดี  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
นายดวงประเสริฐ ชาเวียง  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป 

 นายบรรลุ ชินน้ าพอง  รองผู้อ านวยการฝุายบริการ 

คณะท างาน 
 นางสาวขนิษฐา    หาญเชิงชัย  หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ให้ข้อมูล 
 นางบุญสนอง    สิรินันทเกตุ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 นางสาวพรพิมล   เสนาพล    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป 
 นางวิไลวรรณ์   โพธิ์หล้า    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายบริการ 
 นายสมพร  สุวรรณศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายปกครอง 
 นางขวัญใจ    บอกชัยภูมิ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายระดมทรัพยากร 
 นางกานต์ญาดา  ขุนเดช   หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวไชยมหา  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 นายพิษณุ    ค าเช้ือ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

 นายวัชร มหากฤษฎาบดินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


